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 טקורדעג לאמ ןטשרע םוצ זיא ״ײראג ןיא ןטש רעד״

 .1932 ןיא עשראװ ןיא ״סובאלג״ לאנרושז ןיא ןראװעג

 עשראװ ןיא בולק־ןעפ רעשידײ רעד טאה 1936 ןיא

 רעד םאװ ״ךוב עטשרע םאד ןוא נאלראפ א טעדנירגעג

 רעד״ ןעװעג זיא ,ןבעגעגםיורא טאה גאלראפ רעקיזאד

 .סיװעשאב קחצי ןופ ״ײראג ןיא ןטש

 ןקורד .ןגירק וצ אטשיג רעמ; זיא קרעװ עקיזאד םאד

 ךאנ וצ ןביג ןוא ״ײראג ןיא ןטש םעד״ רעביא רימ

 ןופ ןברוח רעד״ :ײז ןופ ײרד .ןעגנולײצרעד ףניפ
 ןוא ״םענעריובעג טשיג א ןופ ךוב־גאט א״ /׳װעשערק

 ץעגרע ןיא רעירפ ןענעז ״ןצנאט ןעײג םיתמ ײװצ״

 ־אמעט ןענעז ןעגנולײצרעד ףניפ יד .ןענישרעד טשינ

 ןיא ןטש״ םעד ןופ טםײג ןיא שיטםיליטם ןוא שיט
 .״ײראג

 םעד ןיא ןײרא ןעײג םאװ ,ןעגנולײצרעד ףניפ יד ןופ

 ןבירשעג ,״לבב ןופ דײ רעד״ ,ענײא ראנ זיא ,ךוב

 ןבירשעג ןענעז ריפ עקירעביא יד .ןליופ ןיא ןראװעג

 .1942 ןיא ,עקירעמא ןיא ןראװעג

 ןיא ןטש״ םעד ןופ עבאגםיוא רעקיטציא רעד ראפ

 ןוא ןעגנורעדנע לאצ א טכאמעג רבחמ רעד טאה ״ײראג
 .ןעגנורעםעבםיוא

 .תונתמ גאלראפ
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 ײרן$ג ןיא ןובש רעד
 ךוב טשרע

 7. ןילטײצ ןרהא — טראװראפ

 15.;. ײראג ןיא ח״ת תנש .א

 21.דביזעגזיוה ןײז ןוא שוביב ׳ר *ב

 27. תועומש עשילרעטסיוא כ

 33. ח״ת תריזג ראפ ײראג ה

 39. ר״דש רעד ןוא הנוגע יד *ה

 45. ףסױ יכדרמ ׳ר ג

 51. עלעכער רעטכאט ןײז ןוא דאבאב רזעלא ׳ר *ז

 57. ןילבול ןיא עלעכער *ח

 63. רעגערטנקאפ רעד סעטאמ עשטיא ׳ר *ט

 69.ןעלעכער וצ םינכדש טקיש סעטאמ עשטיא ׳ר ױ

 75. ןילבול ןופ וױרב א ,אי

 תכ רעד טימ המחלמ רעד וצ ךיז טײרב שוניב ׳ר *בי
 81 . יבצ יתבש

 87 .. המקנ ןעמענ טײל עבעי הי

 93. הדע ןײז טזאלראפ שוניב ׳ר הי

 ךוב טײװצ

 101 . הבותח יד .א

 107.תוכרב עבש יד .ב

 113. הילדג ׳ר .ג

 119.ײראג ןיא החמש יד .ד

 125. תואיבנ טגאז עלעכער .ה

 132. טסימ גראב א ףיוא הנותח א .ו

 138. דוחי ןופ ןמז רעד .ז

 144. סעגאפעצראמ ןוא ךעלציפושז ענעדלאג .ח

 151. טקיטלעװעג ארחא ארטס יד .ט



 157.םידגנתמ יד ןוא אתונמיה ינב יד .י
 163.האמוט יד ןוא השודק יד *אי
 169. ןטש ןופ תרבועמ זיא עלעכעד *בי

 174 ... ײראג ןופ קוביד רעד .גי

 ןננגנולײצרעד

 װעשערק ןופ ןברוח רעד

 193. װעשערק ןײק טמוק לפמיג ׳ר *א
 197  . עסיל *ב
 202 . םיאנת יד .ג
 207 ... טפאשביל יד .ד
 210. הגותח יד .ה
 214.ץכעריפ םורק א .ו
 217. רדח ןופ תודוס .ז
 221.רעסײמש לבײל ןוא עלהמלש .ח
 225 . תימגושה גשיבא ןוא תיגח ןב והיגודא .ט
 231 .הבושת יד .י
 237 . ףארטש יד .אי
 244   .װעשערק ןופ ןברוח רעד .בי

 253 .םענעריובעג טשינ א ןופ ךוב־גאט א

 273 .רעטשרע רעד סולדײז

 289 .. ןצנאט ןעײג מיתמ ײװצ

 309. לבב ןופ דײ רעד

 עשראװ ,יקסנישטאקיט .י ןופ טנכײצעג טאלב־רעש



 טראוו ראפ
 ןבוטש יד ׳םירפס עטלא ןופ רעטעלב יװ יולב טרעװ טפול יד״
 יד .ח״ת תגש טימ טקעמש׳ם ןוא ,עבורח־בלאה ,עקידעכאװ ןקוק
 ןוא ,הרהט ןיא ןענאמרעד ,ןא ןגארט ךעלדײמ םאװ ,רעסאװ םרעמע

 .״הפרש א ךאנ יװ עלכוט ןוא טנערבעגנא םוטעמוא ךיז טריפש׳ס
 טלאװ ןײלא םטיר םעד ןיוש — טײקכעלדליב רעד ןופ טשינ דער ךיא
 קחצי רעקיאאזארפ םעד ןײז אנקמ טגעמעג רעבײרש־רעדיל ןײא טשינ

 .םיװעשאב
 :טרא רעדנא ןא ףיוא

 ,למיה רעד .רעטכײפ א ןוא רעליק א זיא הנשה־שאר ןופ גאט רעד״
 ןוא םיארונ־םימי ןופ תכורפ א יװ יולב ןעװעג רעמוז ןצנאג א זיא םאװ
 ןראװעג טכאתעביא זיא ,ךעלניױועג יװ רעכעה ןוא רעטײרב סעפע
 ןעגנעה ןבילבעג זיא ןוא ,רעדנעװעג עלעקנוט טימ ןגיוצראפ ,קירעדינ
 .טלעצעג א יװ ,ךיז ןלאפעצ םוצ טא־טא ,רעטעטאלעג א לטעטש ןרעביא
 ־לארשי־ץרא ,עקידרעקיוה ,ענירג טרעיוהעג ןבאה סאװ ,םורא גרעב יד
 טשיװעגפא לאמנײא טימ יװ ,קילב ןראפ ןליוהראפ ןראװעג ןענעז ,עקיד
 ןוא םנעמיוק יד ךרוד םיורא טשינ רעמ ליװ ךיור רעד .דרע רעד ןופ
 .״ללח רעד ןראװעג גנע םיא טלאװ׳ס יװ ,ןבוטש יד רעביא ךיז טײרפשעצ
 אזא .װעינעגרוט א ןופ עזארפ יד טגאמראפ םטיר טראם אזא

 .רעבאלפ טאהעג טאה םטיר
 ליױו ,ראפרעד ראנ טשינ ןוא .עמעאפ א זיא ״ײראג ןיא ןטש רעד״
 טשינ טראװ ןײק טםנאק ןוא ןבעגוצ טשינ טראװ ןײק אד טםפראד וד
 עדעי יװ ,זיא ״ײראג ןופ ןטש רעד״, ליױו ,ראפרעד •אןנ ,ןפראװסיורא
 ןרעהםיורא אד טעװ טשינראג .קיזומ ץלא ראפ רעירפ ,גנופאש עתמא
 ןגאמראפ לאז םאװ, קרעװ א ןפערטוצנא ןטלעז .רעהעג עלאנאב םאד
 ־עגםיוא אזא ןזײװםיוא ןענאק לאז םאװ ,ץנעװקעםנאק אזא ןופ םטיר א

 ךרוד טשינ עטכײרגרעד א ,עיצאטנעמורטםניא עלאברעװ ׳ענעטלאה
 עשילאקיזומ־אדײםפ ײב טפא םאד ןעעז רימ יװ ,גנוקיטלאװגראפ־ךארפש
 רעד זיא׳ם יװ ,ײרעצאיאפ רעשילגנײ ךרוד טשינ ךיוא ןוא ,רעקיריל

 .ןטנאלאט־בלאה ןופ רעגײטש

7 



 ט ר א װ ר א פ 8

 זאלטשער אד ךיז טאה קיזומ יד :עטםקידריװקרעמ םאד זיא
 .עזארפ רעד טימו עיזעאפ יד ,דליב ןטימ ןםאגעגפיונוצ

 ןעװ ׳קיזומ יד ,טײקנעמואװשעצ ןיא ןלאפנײרא טנאקעג אד טלאװ יז
 טשינ ,ןעמיוצ טשיינ טײקשיטאמארד עכעלרעניא ריא לאז רעלטםניק רעד
 .אזא םע זיא קיפע ןא ןוא .קיפע רעגנערטש ןופ שובל א ןיא ןדײלקנא
 ףיוא טשינ טרעה ןוא שטײנק ןטםדנימ׳ םעד ךרודא טשינ טזאל םאװ
 רעקי־^משאק א ןופ ףיוא טרעדיוש יז ואװ ,טראד וליפא ןרעדליש וצ

 .קערשטכאנ
 םענעגײא ןא םעפע טיול ,ףיונוצ טםיג םאװ ,״ײראג ןיא ןטש רעד״
 ןראפ טעװ ,טנעמעלע ןשיטאמארד ןוא ןשיפע ,ןשיריל םעד ,דום ןשימעכ
 טעװ טעטילאנאב יד .ןאט ״ןקיטאלג״־וצ א ןבאה רשפא רעהעג ןלאנאב
 ,קיםילפ יוזא גולפ ןיא — ,קרעוו םאד טא דארג זא ,ןײז דשוח טשינ
 עלעקנוט ,עפראש ענעי טימ לופ זיא — ,קידנלאפנײרא־רעיוא ןיא יוזא
 ־קאראכ יױ יא םאװ ,טײקידרעלעק ־רעקיכראש רענעי טימ ,ןטײקיטנאק
 ןראפ שיטםירעטקאראכ ןענעז ײז יא ,ןבעל־אטעג שיטײצראפ א ןריזירעט
 ןבעל עקיזאד םאד טאה םאװ ,אפוג רעלטםגיק םעד ןופ ליפעג־טלעװ

 .קרעװ ןײז ןופ עמעט רעד וצ טכאמעג
 זיא אד זא ,ןעגנורדעג זיא ןטגאזעג־טשרע םעד ןופ ןיוש ? עמעט
 ־אמיא ןא ,רעכעלרעניא ןא וױטאמ א ראנ ,עמעט א זיולב טשינ אטעג
 גארפ עטלא םאד טאה ,טםילוקא רעד ,גנירעמ יװ טקנופ .רעטנענ
 ־טלעװ ןײז ןופ טנענאפםקע ןשירעלטםביק םוצ טכאמעג טםיזמוא טשינ
 ןופ טעאפ םעד — םיװעשאב טאה יוזא ,(״םלוג״ ןײז ןײמ ךיא) ליפעג
 — רעדיוש ןקםעטאדג ןופ רעטכיד רעד ,רעטצניפ רעד ןיא טלעװ א
 ןײז ןופ רעגערט םעד ראפ ןבילקעגםיוא קילעפוצ טשינ םיוכרוד
 ןיא — זיא עמעט יד .לטעטש שיאיבצ־יתבש קידשיטײצראפ א ףאטש.
 ,טרפב ,דליב־טלעװ םרעבײרש םעד ראפ םאר עכעלקילג א — לאפ םעד
 רעד ןטש רעד זיא יבצ־יתבש ןופ ןטײצ יד ןיא ןוא ײראג ןיא זא
 םוטעמוא .תומוקמ ערעדנא ןיא ןוא ערעדנא ןטײצ ןיא םאװ ,רעקיבלעז
 יד ,רעגנאפ־ןםאמ יד ,םהילדג ׳ר ענײז ,ןטש רעד ,רע טניפעג דימת ןוא
 ־הלואג עשילארטאעט יד ,ןרוטאנ־רעריפראפ עשיניװגנאם ,עלאיװאי
 ־אב — םישובל עטםקיאײלרעלא רעטנוא ןוא — םוטעמוא .רעגנערב
 ־רעד טשינ יד ,ןשטנעמ־קוביד יד ,ךעלעכער עקנארק ענײז רע טנגעג
 ןופ לוגלג ןקידעבעל םעד ״דפירש רעםיורג א ךאנ םעקשעװאלאה עטנערב
 .ןאפש ןופ םיורא זיא ןוא ןראװעג עגושמ זיא םאװ ,טפאשקנעב־טלעװ א
 םיא וצ ןפיול םאװ ,םפםוי־יכדרמ עכעלרע עזײב ענײז רע טפערט דימת
 ,רעטרע עלא ףיוא ןוא ,(טשיוטנא רעטיב ןרעװ ןוא) םעילוק יד ףיוא
 טכאמעג קינעטרעטנוא ךיז — טײצ א זיב — רע טאה ,תורוד עלא ןיא
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 א זיא ערעײז הזה־םלוע יד םאװ ,סעםעטאמ־עשטיא יד ,ײז וליפא
 .ץלאז ןיא טקבוטעגנײא ,טיורב תיזכ א ןוא לבאנק לקיטש

 ,טחוש הילדג ,רענײז טםארטנאק רעד ןוא םעטאמ־עשטיא רעד טא
 סאװ ,ןרוגיפ עזארפ רעשידײ רעד ןיא ןעניפעג וצ זיא טבײל טינ —
 ןשיװצ ןוא .טלאמעג שידײ יוזא ,טליפעג לאםרעוױנוא יוזא ןײז ןלאז
 יד .ײראג שדוק־תליהק ןופ אילעפא עדליװ יד ,עלעכער — ןדײב ײז
 עמארד טרעװ ,קיפע ןראװעג קרעװ םעםיװעשאב ןיא זיא םאװ ,קיריל

 .ריא ךרוד —
 אזא ןעמולחםיוא ןענעק וצ ,ןײז ןעמי ףראד רעלטםניק א ראפ םאװ
 יז ןוא (סעטאמ־עשטיא ״רילדג ,עלעכער) עמארד־קעײרד עלארעמאק

 ,ײראג ןשיאיבצ־יתבש ןופ תוברוח יד ףיוא ןלעטשפיוא

 :סענעצס יד ןופ ענײא זיא טא
 ־ליז א ןיא .זיוה ןיא ןײלא רענײא ןעװעג דארג זיא הילדג ׳ר״
 ־עג זיא שיט ןפיוא ;טכיל ןםקאװ א טנערבעג טאה רעטכײל םענרעב
 ןגעלעג זיא ץאט רענרעבליז א ףיוא ;ןײװ שאלפ ענעדרע ןא ןענאטש
 םעפע ןצפעל יד טנפעעג טאה עלעכער רעדײא ךאנ .ןוה ענעטארבעג א
 ריא ,סיורג רעצנאג ןײז ןיא ןעגאטשעגפיוא הילדג ׳ר זיא ,ןגאז וצ

 :ןפורעגסיוא ןוא םמערא עטײרפשעצ טימ ןפאלעגנגעקטגא

 .״ץלא ןופ םײװ ךיא ,ראװראפ !תקידצ ,טמוק לצאקם —
 ןריולראפ רערעדנא ןא אד טלאװ תורוש עטםופ לפיװ .טשינראג רעמ
 טגאז ץאט רעגרעבליז רעד ףיוא ןוה ענעטארבעג יד !געװ ןפיוא

 .ביוהנא ןיא דלאב ,ץלא ,ץלא ,ךיז טכאד ,םיוא

 ראפ א .ךאז עצנאג יד ןבירשעג זיא רעגײטש ןוױטסעגוס אזא ףיוא
 טא .טרא ןפיוא ןײז רשפא אד ןלעװ ,עטפאכעגםיורא קילעפוצ, ןטאטיצ

 :עלעכער עצנאג יד — תורוש עטלײצעג ןיא — זיא

 יד ןופ ןרערט יד ןעפאק טיוה דעלעה רעד ןופ ריא ןעמענ לאמלײט״
 ךיז יז טכאלעצ לאמ רעדנא ןא .ןגער ןכאנ םיוב א ןופ יװ ,ןגיוא

 גנעג ןוא ןבוטש עבורח עלא ןיא פא טכליה׳ם זא ,ךיוה יוזא גנילצולפ
 סאד יז טגנעהראפ ,ףאלש ןראפ ,טכאנײב .רעיומ רעטלא רעד ןופ

 רעד ראפ טכרופ טאה יז םוראװ ,רעדײלק עטלא ײלרעלא טימ רעטצנעפ
 .ןטלאפש יד ךרוד ןײרא ןקוק טכענ עלעה יד רעבא .הנבל רעד ןופ ןײש
 ןרעטיצ׳ס ןוא ןקעלפ עקיטכיל ךיז ןעדיוה טנעװ ענעכארקעגפא יד ףיוא
 ןזיולב ןיא טעב ןופ פארא טכירק עלעכער .לרעפ ךעלרינש עגנאל
 ־ורט ןופ ןעפירקם םוצ ןוא זײמ ןופ ןצארק םוצ וצ ךיז טרעה ,דמעה

 טכידעג א טימ ארק א ןםיורדניא ףיוא ךיז טקעװ לאמלײט .ץלאה םענעק
 יד זא ,טכודעגםיוא ןעלעכער ךיז טאה גאטראפ טלמונא .שינעקארק
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 ־עגנא רעטגיװ ןטי&ניא ןבאה רעביאנגעקא רעמײב־ןאטשאק עטײנשראפ
 •״ןעילב וצ ןביוה

 ןופ ראמשאק רעד טכעלדליבראפ טרעװ ׳די־רחאלכ ׳ץאז ןײא ןיא
 :טײקשירעבײװ־טלא

 טימ (.צ •א — הנקז רעד ןופ) ריא ןופ טריפשעג ךיז טאה םע״
 ״זײמ טימ^ ןוא ןרעדעפ עטנערבעגנא

 ןיא — ״םטקעיבא סעד עקיט״ עשיזיפאטעמ עצנאג יד זיא טא ןוא
 ;ןגיולפעגפארא פאק ןופ םיא זיא קעדאפם םבר םעד יװ ׳םעד חוכמ'ץאז א
 יװ ךיוה רעד ןיא ןוטעג ילפ א ׳ןםירעגפא ךיז טאה קעדאפם רעד״
 ךיג־הנושמ ןוא דרע רעד ףיוא ןגיולפעגפארא םורק ׳לגיופ רעצראװש א

 .״ץל א יװ ׳םענורב םוצ ןרעליוק ןעמונעג ךיז
 יד ,ץל םעד קעדאפם םעד טםעז וד .סיװעשאב טלײצרעד יוזא
 ןיא ןעילב םאװ ׳רעמייב־ןאטשטאק יד ,זײמ טימ טקעמש םאװ ,הנקז

 .רעטניװ ןטימ

 — ? קרעװ םנופ עײדיא־טנורג יד זיא סאװ :ךימ טגערפ ןעמ ןעװ
 .םזיטעקסא :טגאזעג ךיא טלאװ

 רעקיניװגנאס ןוא חלצומ־לעב רעד טשינ זיא שטנעמי רעגײש רעד
 ןדניבפיונוצ טװאורפעג חישמ ןוא אבה־םלוע טאה סאװ ׳רעד ׳הילדג ׳ר
 ־רעד םיװעשאב) ןײלא הזה־םלוע םײב ןבילבעג זיא ןוא הזה־םלוע טימ
 ־נטאש ןוא רעקידנקלאװ רעד סעטאמ־עשטיא ראנ ׳(דמש זיב םיא טריפ
 רעד .טשינ רעקילײה ןײק וליפא זיא רע זא ׳קילי׳יה יוזא זיא רע .רעקיד
 ׳עבלעז םאד טשינ לאמנײק זיא ׳ןײז טשינ לאז רע קילײה יװ ,טעקסא
 רעד ׳ץלא ףראד (המלש ׳ר םעצרפ עז) קידצ רעד .קידצ רעד סאװ

 .טשינראג ףראד טעקסא
 ׳םעקינװאװ־דמל עיורג סקאבלוק ןופ וליפא טײװ זיא סעטאמ־עשטיא
 רע .תוכײש עטנעאנ א ײז וצ טאה רע זא ׳ןטכאד ךיז ןאק גולפ ןיא סאװ
 םאװ ׳דײ־אטעג םענעפורעג־יוזא םעד ןופ פיטאטארפ רעד רעכיג זיא
 טגארט. סאװ ןוא — ךיוא ןדײ זא ׳ארבם א — טנײפ םיא ןבאה עלא
 ־רעפמוא יד זיא רע .טלעװ יד םעצײלפ עמורק ענײז ףיוא ןגעװטסעדנופ
 גנורעפרעקראפ יד ׳םנ ןפיוא טראװ םאװ ׳טײקגשאלראפ יד ׳טײקכעלנעז
 םעד ןײז םינפ־לבקמ קעװא .״הכחא הכח — המהמתיש יפ לע ףא״ ןופ
 ,רעטיװו קידלודעג טראװ טײקנשאלראפ יד — ןראוזעג טשיוטנא, לאוג
 ׳ףםױ־יכדרמ ךיז טכאק םע .טײקיבײא יד יװ יוזא .קלאפ םאד יװ יוזא
 רעקיאורמוא רעד ׳ןםיװעג עקישיור סאד ׳רעגעלש רעד ׳ןםעכ רעד
 רעד טלדנאװ םפםױ־יכדרמ יד טימ טײז ײב טײז ראנ .רענירטקאד
 םעטאמ־עשטיא רעקידנטראװ רעד ׳רעקידנטאש רעד ׳רעכעלנעזרעפמוא
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 .ןאראפ טשיג ןוא ןא*^פ זיא םאװ ,לבוקמ! רעד ,ןקור םענעגיובעג ןטימ
 ־ןביוא םיורא טשינ ןװיכ א טימ םיא טקור רע שטאכ ,םיװעשאב ןוא
 ־טםבראה םעד טא ראפ דארג ליפעג עטםקידרעטיצ םאד טאה ,ןא

 .גנומילםיוא וצ געװ ןטײװ ןפיוא רעײג ןעיורג
 ןיא ןטש רעד .ןטש — ןםיװעשאב ראפ זיא עקירעביא םאדלא
 רעד ;(עלעכער) יורפ רעד ןיא ןטש רעד ;טלעװ רעד ןיא ,ײראג

 .(הילדג ׳ר) טאט רעד ןיא ןטש
 עמעאפ רעשיגארט רעד ןופ ןיז רעכעלרעניא רעד זיא םאד טא

 .ןעמוקעג טשינ זיא חישמ יוזא יװ ,םעד ןגעװ

 ןענעז ,ךוב םעד ןיא ןײרא ןעמוק םאװ ,ןעגנולײצרעד ערעדנא יד
 גנאגוצ ןשירעלטםניק טיול ,רעפםאמטא טיול ,גנומיטש טיול — ךעלרעניא

 .״ײראג ןיא ןטש״ ןטימ ןדנובראפ —
 ןײז םאװ ,רעלטםניק א ןופ טראנגײא רעד טימ ןעמעטא עלא ײז
 ןוא עטקינײפעג ,עכעלמײהמוא ,עקידנפוד־אצױ םאד זיא עמעט־טנורג

 .עטקיטפרעדאב־טאג
 ־עשאב םידש יד .שידײ טקיטלאטשעג ןוא ןעזעג ץלא זיא ײברעד
 ־םנבעל רעשידײ־טלא רעד .״ןיאדוהי ןידש״ ןימ םעד ןופ ןעגײז םעםיװ
 םאװ ,רעדליב עקיטומרעװש ןוא עקיגיזפיט ראפ םאר א יװ טניד רעגײטש
 רעד זיא׳ם .טײקידתױטרפ רעכעלמ׳ײהמוא טימ טלאמעגםיוא ןרעװ
 — טרפ םוש ןײק ןזאלכרוד טשינ ליװ םאװ ,עיזאטגאפ א ןופ םזילאער
 ןוא טרעםערגראפ • ,רעטנוא זיולב טכײרטש םאװ ,םזילאער רענעי

 .עשירענאיזיװ םאד טקראטשראפ
 טכאמ ערה־רצי רעד יוזא יװ ,טלײצרעד ״װעשערק ןופ ןברוח רעד״
 םעפע טימ לופ זיא עטכישעג רעד ןופ רעפםאמטא יד .טאטש א ברח
 ,ןםיװעשאב ײב ץלא טעמכ יװ ,הרוחש־הרמ רעקידמיארונ־םימי רעניד א
 ןופ קעײרד ןקידניז םעד בילוצ טםיװראפ טרעװ טאטש יד ןעװ ןוא
 ־רעד — רעםײמש א גנױ א ןוא לבוקמ ןשיאיבצ־יתבש א ,שיא־תשא ןא
 ,טעטיזעיגילער ענעטלאהאב־ףיט ,עקידװעמעש םרעלטםניק םעד ריא טליפ
 ןוא הריבע ;ןבאז־ךות ײװצ טעז ןוא ליפעג־דלוש טימ ןדאלאב זיא םאװ

 .ףארטש
 רעד םולדײז״ עטכישעג רעד ןיא)■ לדײז ןקידתונואג םעד ןופ דניז יד
 יוליע םעד ןופ דניז יד זיא הװאת יװ טקנופ ,הװאג זיא (״רעטשרע
 לדײז רעטפארטשעג רעד .״װעשערק ןופ ןברוח״ םעד ןיא עלהמלש
 ענײז .קילבנײרא ןרעכעה א טימ טניולאב ףום עמאם םוצ רעבא טרעװ
 ביוא .םונהיג א אד זיא םע זא ,טײגרעד רע ןעװ ,ףיוא ןרעה תוקיפם
 דאד זיא ,טאג־יטנא אד זיא׳ם ביוא .ץלא ןא־^פ זיא— רע טגאז יוזא
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 יבא ,םונהיג ןיא ןײג וצ ׳ןעלדײז ׳טשינ ןיוש םיא טרא .ןײלא טאג אד
 !גנאלקםיוא רעפיט ארא׳ס .תמא םוצ ןבילקרעד ףוס־לכ־ףום ךיז טאה רע
 לעלאראפ ןבעל טרעדליש ״םענעריובעג־טשינ א ןופ ךוב־גאט םאד״
 ־עג־טשינ םעד ׳לטערש םעד טאה הבשחמ עקידניז א .טםנעפשעג טימ
 טאה ןוא — ןריובעג טשינ זיא רע .םױק ןשידש ןבעגעג ׳םענעריוב
 .תורצ ןא טוט ןוא ןאראפ זיא רע .״ערהל םבח״ א זיא רע .ןטאט א
 רעד ןופ ףוס םוצ) רשיה־לכש םעד ןופ טײקשידש רעד חוכמ עטנאופ יד
 עטכישעג רעד ןופ לאניפ רעד יװ ףיט רעקינײװ טשינ זיא (גנולײצרעד

 .ןטשרע םעד םולדײז טימ
 דימת ,עשידײ דימת .עקיטםנעפשעג סאד ןםיװעשאב טקאל סע
 ןענעז ׳קיטנאמאר רעשײוג רעד ײב עטגראבעגםיוא ןײק טשינ ׳ענעגײא
 דײ״ םעד טמענ .ײז טלאמ רע אי .טלאמ רע סאװ רעטםנעפשעג יד
 ־רילאק רענדאמי א םאד זיא ׳לופרילאק ןײז ןעק ןטאש א ביוא .״לבב ןופ

 .ןטאש רעלופ
 דיי רעד יװ ,שיטאזקע־שידײ. טשינ ןיוש שטאכ ,שידײ יוזא טקנופ
 ,סננימ!־רב עקידעבעל ײװצ יד יװ רעטםנעפשעג עכלעזא ןענײז ,לבב ןופ
 .״ןצנאט ןעײג םיתמ ײװצ״ גנולײצרעד רעד ןיא ,לקניפ ןוא לדאג־עשטיא
 עקיטםנעפשעג סאד זא ,טלאמעג וױטםעגוס יוזא ןענײז סנטאש עלא יד
 ,ןטלאטשעג ,רענעט ,רעדליב עלא יד ןופ ןוא .לאער ךעלמײהמוא טרעװ
 ״ײראג ןיא ןטש״ םעד ןופ רעפסאמטא יד טפאש םאװ ,םעלא םעד ןופ
 רעלטסניק םעד ןופ רוגיפ יד םיוא טםקאװ ,ןעגנולײצרעד ףניפ יד ןופ ןוא
 טעז ,ףיט רעד ןיא טבארג סאװ ,רעטכיד־עזארפ א ןופ רוגיפ יד — אפוג
 טפור ןוא ענעגראבראפ םאד טליפ ,םיא ראפ ךיז טקערש ןוא ןטש םעד
 ,רענעקארשרעד א ,םיא וצ טפור ,רעגײטש םענעגײא ןײז ףיוא טאג וצ

 .סיורא רעטצניפ רעד ןופ
 רעטוג ןופ תולעמ יד ןדניבראפ וצ חוכב ןײז ןלאז םאװ ,רעבײרש
 ־עטיל רעדעי ןיא ןענײז ,עיזעאפ רעטוג ןופ ןטפאשנגײא יד טימ עזארפ
 םעד ןופ ראטיוא רעד זיא רעבײרש אזא .תואיצמה־רקי א רוטאר

 .ךוב ןקיזאד

 .1942 רעבמעצעד ,קראי־ױנ

 .ןילטײצ ןרהא



 ךוב טשרע





 א

 ײרן^ג \יא זן״זו ז\גש

 ענײז ןוא יקצינלעמכ עשר רעד ןעװ טײצ רעד ןיא ׳ח״ת תנש
 ־נײא טנאקעג טשינ יז ןוא ץשאמאז טאטש יד טרעגאלאב ןבאה תונחמ
 ׳טלגנירעגמורא יז טאה םאוז ,גנוטםעפ רעקראטש רעד בילוצ ןעמענ
 ׳ײראגליב ׳װאשעמאט ןיא תוטיחש עםיורג טבאמעג ןקאמאדײה יד ןבאה
 טגיל םאװ קעה רעד ,ײראג ןיא ךיוא ןוא לאפמארפ ,ןיברוט ,קינשארק
 ,טײהרעקידעבעל טיוה יד ןדנושעג ,ןטכאשעג טאה ןעמ .גרעב ןשיװצ

 ־פיוא דאנרעד ןוא תונז וצ רעביױו ןעגנואװצעג ,רעדניק ענײלק טנחצרעג
 ןענורטנא ןענעז ךם א .ץעק ײז ןיא טײנראפ ןוא רעכײב ערעײז טנערטעג
 .טכענק ראפ טפיוק־שפ רעדא טדמשעגפא ן־^װעג ןענעז ליפ ,ןילבול ןײק

 ־טכער ןוא םרענרעלליואװ עריא טימ ןעמאנ א טאהעג טאה םאװ ,ײראג
 רעקידנור רעד .טרעלעגםיוא ןצנאגניא ןראװעג זיא ,טײל עקיטראפ
 ןסקאװאב ןעװעג זיא ,םידיראי ןראפפיונוצ ךיז לאמא ןגעלפ םע ואװ ,קראמ
 ןופ טסימ טימ לופ — שרדמ־תיב םאד ןוא לוש יד ,טיורקמוא טימ
 קעװא ןענעז רעזײה בור׳ם .ןטלאהעג טראד ןבאה רענלעז יד סאװ ,דרעפ
 עטיוט טרעגלאװעג ךיז ןבאה ןברוח םעד ךאג גנאל ןכאװ .רעײפ ןטימ
 הרובק וצ ײז לאז םע רעװ ןעװעג טשינ זיא םע ןוא ,ןםאג יד רעביא
 רעדילג ענלצנײא טפעלשעגמורא ןבאה טניה עקידרקפה זיולב .ןעגנערב
 ־עג יד .שײלפ םעד ןופ טרענעג ךיז ןבאה ןעארק טימ םרעבראפש ןוא
 ןוא טרא סאד טזאלראפ ןבאה ,ןבילבעג ןבעל ןענעז סאװ ,ןכאל עטלײצ
 קיבײא ףיוא זיא טאטש יד סאד ,ןזיװעגסיוא טאה םע .טרעדנאװעגקעװא
 ײראג ןײק ךיוא ןבאה םורא ןראי המכ ןיא טשרע .טשיװעגפא ןראװעג
 עכײרלאצ ןופ .םיתבה־ילעב עטלגאװראפ יד ןרעקוצמוא ךיז ןביוהעגנא
 ,יורג ןראװעג ןענעז טײלעגנױ .עגלצנײא ןעמוקעגקירוצ ןענעז תוחפשמ
 ־טימ ןבאה ןוא קעז ןיא טדײלקעגנא ןעװעג ןענעז םיפולא ,עטלא יװ

15 
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 ערעדנא ׳געװ ןכײלג ןופ פארא ןענעז לײט .םעבראט ערעײז טכארבעג
 טלעװ רעד ןופ רעגײטש רעד רעבא .הרוחש הרמי ןיא ןלאפעגנײרא ןענעז
 .םענעזעװעג םוצ םוא רעדיװ ץלא ךיז טרעק טײצ רעד טימ םאד ׳זיא

 עטםארראפ רעטניה טרעמעה־^פ ןענאטשעג גנאל ןענעז םאװ ׳םנדאל
 ־קעװא ןראװעג ןענעז תומצע ;טנפעעצ זיװוקיצנײא ךיז ןבאה ,ןבאטש
 ןיא ןטלאהאב ײז טאה׳מ ןוא ןימלע־תיב ןטכעװשראפ ןפיוא טריפעג
 טכאמעגפיוא ךיז קידװעמעש ןבאה ןעמארק ןיא ;רבק־רעדירב ןירז
 ענעכארבעצ יד טכאמעג טכערוצ ןבאה ןלעזעג־טעברא ,ןריט־בלאה
 םאװ ,טנעװ יד טרימשעגםיוא ,ןװיוא־ןעמיוק טלעטשעגרעביא ,רעכעד
 ןבאה ןעגנױ .ךראמ ןוא טולב ןופ םנכײצ ײז ףיוא ןבילבעג ןענעז םע
 ־ורב עטנקירטעגםיוא יד ןיא טרעטשינעגמורא ןעגנאטש עגנאל טימ
 זײװכעלםיב .םיגורה ןופ רענײב טרעגלאװעג ךיז ןבאה םע ואװ ,רעמענ
 טגנערבעג ןוא ףראד וצ ף־אןד ןופ ןײג וצ ןביוהעגנא רעפײל יד ןבאה
 בור׳ם ,םורא ןרעיופ יד .םקאלפ ןוא גראװנירג ,ץײװ ,ן־מןק ךיז טימ
 ,ײראג ןײק ןקעמשוצנײרא טכראפעג ךיז טציא זיב ןבאה םאװ ,םינוױ

 ןיא ןראפעגנא רעדיװ ןענעז ,םידש יד טעפשעג אד ןבאה םע לײװ
 עשירעביױו ףיוא ץים ,טכיל ןוא ץלאז טפיוקעגנײא ,ךעלרופ ערעייז

 ײלרעלא ,פעט ענעמײל ןוא םרעצנעפש ענעטאװ ,ךעלטפאק ןוא רעדײלק
 ןופ ןםירעגפא ןעװעג לאמעלא ןופ זיא ײראג .םעקרעשטאפ ןוא ןלערק
 עטכידעג ןוא גרעב ןגיוצעג טיױו־ןלײמ ךיז ןבאהי םורא .טלעװ רעד
 ןוא ףלעװ ,ןרעב טרעיולעג ןגעװ יד ףיוא ןבאה טײצ־רעטניװ .רעדלעװ

 .טרעמעג ךיז תױח עױיב יד ןבאה תוגירה יד טניז .םיריזח עדליװ

 רעד :ןעװעג ןענעז ,ײראג ןײק ןעמוקעגנא ןענעז םאװ ,עטצעל יד
 רידא־ריבג רעקילאמא רעד ןוא ,יזנכשא שוניב ׳ר ןואג רעד ,בר רעטלא
 רעמ טריפעגקירוצ טאה שוניב ׳ר .דאבאב רזעלא ׳ר להקה־םנרפ ןוא
 ןיא ןגיוצעגנײרא ךיז ךײלג טאה רע .החפשמ ןײז ןופ טפלעה א יװ
 ןוא הטיחש רעד ףיוא ןוט וצ טכא ןענוגאב ,ףיוה־לוש ןבענ זיוה ןײז
 יד ןוא הװקמ ןיא ץיג טײצ רעד וצ ןלאז רעבײװ יד זא ,ןטיהעג ,תורשכ
 ףניפ ןוא רעטכעט יױוצ .הרות ןענרעל ןביוהנא קירוצ ןלאז טײלעגנױ
 רעד ןיא םײחה־תיב ןפיוא טזאלעגרעביא בר רעד טאה ךעלקיגײא
 ןגעװטםעדנופ ;טײצ עצנאג יד ןםעזעגרעביא זיא רע ואװ ,ןילבול טאטש
 ןעגאטשעגפיוא זיא רע .גנוריפ ןײז ןיא טרעדנעראפ טשינ ךיז רע טאה
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 זבלח א זיפ זייש רעד זגעק םיקםופ זיא ם״ש טנרעלעג טאה ,גאטראפ
 רעד זיא תירחש טנװאדעג זוא רעםאװ טלאק זיא דיז טלבוטעג ׳טכיל
 זוא עכעלטע ןעװעג טלא זיא שוניב ׳ר •גנאגפיוא־זוז טימ ךיילג לוש
 עםײװ יד ,ךײלג זעװעג ךאנ זיא טלאטשעג ןײז רעבא ,ראי קיצעביז
 םיא זענעז זייצ יד זוא זכארקעגםיוא טשינ זענעז פאק ץיז ףיוא ראה
 ־עגרעביא ןראי דאנ לאמ ןטשרע םוצ זיא רע זעװ •זלאפעגםיורא טשינ
 טימ ,רעקינײבטײרב ,רעכיוה א — שרדמ־תיב ןופ לעװש יד ןטערט
 םענעטעמאם א זיא ׳דראב רעטלזיורקעג רעטקידנורראפ רעגנאל א
 זענעז — זקאנ םוצ טקורראפ קידאפם רעד ,דרע רעד וצ זיב קילזוט
 ,םיתמ־היחמ הכרב יד טכאמעג ןוא רעטרע יד ןופ זענאטשעגפיוא עלא

 זילבול ןיא ןעמוקעגמוא זיא שוניב ׳ר םאד ,תועומש ןעװעג זענעז׳ם ןעד
 ןשיקרעט ןײז ןופ תיציצ יד .ו״טת תנש תוכום ברע תוטיחש יד תעשב
 עצרוק ןגארטעג טאה רע •זעלכענק יד ײב טלבמאבעג ךיז ןבאה ןטק־תילט
 ןביוהעגפיוא טאה שוניב ׳ר .ךיש עבלאה ןוא ןקאז עםיװו ,ןזיוה עםיױו
 טכער זײז רעביא םערב עטכידעג יד ןעמיוד ןוא רעגניפ־זײװ םעד טימ
 ־עגפא עטצ־^ושראפ יד ףיוא ןוטעג קוק א ,ןעז וצ רעםעב ידכ ,גיוא

 :טגאזעג ךיוה ןוא ,ןכאפ־םירפם עקידײל יד ףיוא ,טנעװ ענעםיר

 ־נא זלאז רימו ןליװ םאוה־ךורב־טאג זיא םע ... ןלאפראפ —
 ...ײנםנופ ןעגנאפ

 תורוד ןופ ײראג ןיא לוטש ןײז טנשריעג טאה יזנכשא שוניב ׳ר
 ,תובושתו תולאש ןוא םירפם־הריקח ןופ רבחמ א זעװעג זיא רע .םינבר

 םיא טאה ןעמ ןוא תוצרא עברא דעװ ןופ ןיד־תיב םוצ טרעהעג טאה
 טשינ ןגעלפ ןטײצ עקידרעירפ .םיקםופ עטםפראש יד ןשיװצ טנכערעג
 ןגירקוצםיורא ,תונוגע ײראג םענעפראװראפ ןיא ןרעדנאװרעהא לאמנײא
 זיא זענרעל ןיא טײקפראש ןײז תמחמ ןראװ ,רתיה א ןשוניב ׳ר ײב
 עטמיראב ןופ םיחילש זעמוקעג ןענעז לאמ לפיװ .ליקמ א ןעװעג רע
 זענעז ןוא ,תונבר םאד ײז ײב זעמעננא לאז רע זלעופ וצ םיא ײב טעטש
 יד ןבעלםיוא טלאװעג טאה שוניב ׳ר זעד ,טנעה עקידײל טימ קעװא
 ־רעטלע ןופ הקזח א טאהעג טאה רע ןכלעװ ףיוא ,טרא םעד ןיא ןראי
 םנ־יפ לע .םײה ןײז זיא זעװעג רעדיװ רע זיא טציא .םעדײז־רעטלע
 יד ןבילבעג ןענעז םע .ענײלק ןעװעג זיוה ןײז ןיא םנדאש יד זענעז
 ־רעטאפ עשיטײצראפ יד ,די־יבתכ ןוא םירפם טימ קנעש ענעבמעד יױוצ
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 סאװ ,רעטביילגנעה ענרעפוק יד ׳םעלטא ןלעג טימ ןגיוצעגרעביא ןלוטש
 ןענעז םעדיוב םעד ףיוא .ןרעטלערוא ןופ םיא וצ ןעגנאגעגרעביא ןענעז
 ןעמ. ןוא ׳ףיט יד לייא ןא ףיוא םיבתכ ןוא תומש טפיוהעגנא ןגעלעג
 ׳םלוג רענעמײל א ןגראבראפ טראד זיא םע זא ,טדערעג וליפא טאה
 עזײב ןופ טײצ א ןיא יױאג ןיא ןדײ יד ןפלאהעג לאמא טאה םאװ

 .תורזג

 יד .דיומ ןײא טימי זיולב ןעמוקעגקירוצ זיא דאבאב רזעלא ׳ר
 ןוא ןעװעג םנאמ טאהעג ןקאזאק ןבאה ׳שיא־תשא יד ,רעטבאט ערעטלע
 תעשב ןבראטשעג זיא בײװ םאד .זיפש א טימ ןכאטשעגברוד יז ךאנרעד
 טאה ןעמ ןוא ןראװעג ןלאפראפ זיא דיחי ןב רעד ןוא גנאגרעטנוא ןא
 םאװ ,רעיומ רעד ןיא .ןעמוקעגניהא זיא ןײבעג ןײז ואװ ,טםואװעג טשינ
 ןוא בורח ןעװעג תוריד עטשרעטנוא יד ןענעז ,ןרזעלא ׳ר וצ טרעהעג טאה
 טאה ןטײצ עקילאמא .ןראג ןפיוא בוטש א ןיא ןגיוצעגנײרא דיז טאה רע
 רעד .ןגעמראפ ןײז טימ םורא טײװ ןעמאנ א טאהעג דאבאב רזעלא ׳ר
 תעב .ןבאװרעדניא וליפא םישובלמ ענעדײז ןיא ןוטעגנא ןעװעג זיא דײ
 ןבאה רמז־ילכ יד ןוא זיוה ןײז וצ הלכ יד ןריפוצ ןעמ טגעלפ הנותח א
 טראװעג ןזח רעד טאה לוש ןיא .ןגעװ דובכ ןײז ראפ טליפשעגפיוא
 שיט ןײז ײב ןםעגעג ןעמ טאה תבש ןוא ,הרשע הנומש טימ םיא ףיוא
 ־וצ יױאג ןופ ץירפ רעד טגעלפ לאמנײא טשינ .סעפעג ןרעבליז ןופ
 סהצירפ רעד ןענכשמראפ ןוא ןרזעלא ׳ר וצ עטעראק ןײז ןיא ןראפ
 ןעװעג דאבאב רזעלא ׳ר זיא טציא .ןטאקוד ענעדלאג ראפ גנוריצ
 ןגיובעגםיוא דיז טאה טלאטשעג עלאמש עכיוה יד .ןענעקרעד וצ טשינ
 ־שא ן־^װעג זיא — ןילק א יװ ,עקיציפש א — דראב יד ,טכיל א יױ
 יװ ,הארמ עבעלטיור א ןגירקעג טאה םינפ עטראדעגנײא םאד ,יורנ
 ןטיד עדײב ןופ טנעאנ־וצ ןםעזעג ןענעז םאװ ,ןגיוא יד .לגיצ ןופ
 ןוא ,טלאבעגסיורא ןראװעג ןענעז ,זאנ רעטלײשעגפא רעקידרענײב
 דיז טאה רע .דרע רעד ףיוא ־םעפע ןכוז ײז סאד ,ןזיװעגםיוא טאה סע
 ־אכ םעגעגײצ א ןיא ,לעפ־ןםפעש ןופ טוה ןטלא ןא ןיא טײרדעגמורא
 טלקיװעגמורא םיפ יד ,לקירטש א טימ טלטראגעגמורא ןדנעל יד ,טאל
 ראג רעדא ,טײל עטםארפ טדײלקעגנא ןענעז םע יװ ,סעטאמש טימ
 ןיא טפאשעג ןײלא טאה ,ןענװאד ןעמוקעג טשינ זיא רע .רעײג־רעזײה
 רעקיצנײא רעד ןוא דיז ראפ םטכעקעג טײרבעגוצ, טרעקעגםיוא ,בוטש
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 ראפ ןפיוק םנירעציז־קראמ׳ יד וצ ןעגנאגעג וליפא זיא ןוא העטכאט
 םאװ ׳ןגערפםיוא םיא טװאורפעג טאה ץימע לאמו לפיװ .רעפאק הטורפ א
 ׳ר טאה ,דמערפ רעד ןיא ןעגנאגעגוצ םיא זיא םע יװ ןוא טכאמ רע
 ־עגנײא יװ זיא ,שינעכעדעג זײכ א ןופ יװ ןוטעג רעטיצ א רזעלא
 ־עגפא ןוא לםקא םמענעי רעביא ץעגרע טקוקעג ,ןראװעג ןפמורש

 1,, ^ :טרעפטנע

 ...!גנאג א ךימ גלאפ ... ? דײר יד םאװ וצ ...ונ טע —

 .דניז עקילאמא ףיוא הבושת טוט דײ רעד זא ,טגאזעג ןבאה לײט

 רעד ןיא טעפש לאמנײא םאד ,טלײצרעדכאנ טאה עמורפ יד לחר עמעט
 ׳ר יװ ןעמונראפ יז טאה ,רעטצנעפ ןײז ײבראפ זיא יז ןעװ ,טכאנ
 םעפע טגאז ןוא טירט ערעװש טימ קירוצ ןוא ןיהא טנאפש רזעלא
 םאד ,דום א טמיורעגנײא ךיז ןבאה ערעדנא .ןוגינ ןקידרעמאי א טימ
 םוצ רעדײלק ענײז םיוא טשינ טוט ,טרעדורעצ זיא דאבאב רזעלא ׳ר
 ־עפניק א יװ ,םנפאקוצ רעםעמ גנאל א רעטנוא ךיז טגײל ןוא ןפאלש
 טפעלשעג טאה ,ראי ןצעביז ןופ הלותב א ,עלעכער ,דיומ יד .ןיראט
 ךיז ראנ ,ןםיורדניא ןעמוקעגםיורא ןטלעז םורעד זיא ןוא םופ ןקגיל םעד
 תפי א ,עכעלנירג א ,עכיוה א ןעװעג זיא יז .רדח ריא ןיא ןגראבראפ
 ןעװ ,ביוהנא ןיא .ןעינק יד וצ זיב ראה עצראװש עגנאל טימ ,ראות
 ,ךודיש א ןיא טגײלעגנײרא ךיז טײל ןבאה ,ןעמוקעגנא זיא רזעלא ׳ר

 ןא ןציז לאז דיומ עטראיאב אזא םאד ,דנאש א ןעװעג זיא םע ןראװ
 אי טשינ םינכדש יד טרעפטנעעג טשינ טאה רזעלא ׳ר רעבא .ןאמ א
 .דײר ןעגנערבוצםיוא טםיזמוא ןראװעג דימ ןענעז ײז ןוא ןײנ טשינ ןוא

 עשילרעטםיוא ןזײװאוצםיורא ןעגנאפעגנא ךײלג עלעכער טאה וצרעד
 ןטלאהאב ךיז ןוא דלאװעג ןגירשעג יז טאה ,טרענודעג טאה םע ןעװ .גנעג
 ןעמוקעג ןענעז םאװ ,ןדיומ ןוא ךעלבײװ עגנױ יד טימ .טעב ןרעטנוא
 ־ראפ ײז ןוא טראװ ןײק טדערעגםיוא טשינ יז טאה ,ןעניושאב יז
 טאה ,טרעדנוזעגפא ןםעזעג יז זיא טנװא זיב ןג־^מירפ ןופ .ןבירט
 ,ךעלמירפם עקידשדוק־ןושל ןיא טנעײלעג ראג רעדא ןקאז טקירטשעג

 ןטכאלפראפ יז טאה לאמוצ .דמערפ רעד ןופ טגנערבעגטימ טאה יז םאװ
 עלעקנוט עםיורג יד .רעטצנעפ םײב טלעטשעגקעװא ךיז ןוא פעצ יד
 ־עצ־ףראש ,עטנפעעצ־טײרב — רעכעד עלא רעביא טקוקעג ןבאה ןגיוא
 ־יװ ,ענעליוהראפ ןעמעלא ןופ ןכאז ןעזעג טלאװ יז ךײלג ,עטצילכ
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 וצ ןעמוקעג ריא ךרוד טיילסנאמ ןענעז ׳םומ א טאהעג טאה יז ליואװ
 דיז ,פעק יד טימ טלקאשעג ריא ףיוא ןבאה רעבײװ .ןעקנאדעג עקידניז

 ;ןרעיוא יד ןיא טמיורעגנײא

 .. . עפאלש א ןוא ׳דעבענ המזיתי עטנלע ןא —

 ...עצינהרוחש־הרמ^ א —
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 דניועגױוה ןײו ןוא זעוניב ׳ר

 ־נזױט .טכענ ןוא געט ןעמונראפ ןעװעג שוגיב ׳ר זיא ןילבול ןיא
 ןיד־תיב םאד ןוא תוגוגע ןבילבעג ט״תו ח״ת ךאנ ןעגעז רעבײװ רעט
 .ןדניבפיוא ײז ןוא ןיד ןופ ןקוקקעװא טזומעג לאמנײא טשינ .טאה
 ןםעזעג זיא שוניב ׳ר ואװ ׳זיוה־להק םעד ןופ ןבוטשרעדאפ יד ןיא
 םאד טרעהעג רעהפיוא ןא ךיז טאה ,מינבר עםיורג ךאנ טימ ןעמאזוצ
 טאטש וצ טאטש ןופ םופוצ ןעעאגעגמוא ןענעז לײט .תובקנ ןופ ןײװעג
 ןענעז םע ביוא אשידק־הרבח רעד ןופ םיםקנפ יד ןיא טקוקעגבאנ ןוא
 ןבאה ערעדנא .ןענאמ ערעײז ןופ ןעמעג יד טנכײצראפ טשיג ןטראד
 םאװ ,םרעגאװש יד ףיוא טגאלקעג ןבאה ןוא , הצילח ןעמענ טזומעג
 א םאד ,ןפאלראפ ךיז טאה לאמ ךם א .גנוניולאב טגנאלראפ ןבאה
 רעטשרע ריא ןעמוקעגקירוצ זיא ךאנרעד ןוא טאהעג הנותח טאה השא
 רעדא ,ןרעטאט יד ײב טפאשטכענק ןופ ןםירעגםיורא ךיז טאה םאװ ,ןאמ
 ןוא שינעקנעפעג ןופ טפיוקעגםיוא םיא טאה לובמאטם ןופ הלהק יד
 עדײבעג רעד םורא ,טראד ךיז ןבאה םע .ןליופ ןײק טקישעגקירוצ
 ־עגפיונוצ ןבאה םאװ ,םינכדש טײרדעגמורא ,תוצראה עברא דעװ ןופ
 יד ןםירעגפא ןבאה םרע־אןנש ;ןפיורדא טפעלשעג ןוא ךעלראפ טראפ

 ;ןעגנוזעג ,טנײװעג ,טכאלעג ןבאה םיעגושמ עצנאג ןוא עבלאה ;םעלאפ

 עטזאלראװראפ ,ףיוה ןיא טרעגלאװעגמורא ךיז ןבאה םימותי עקיכעלײק
 ןעמוקעג זיא גאט ןדעי .ןטײקתוזע טדערעג ןוא טלטעבעג ,עקיצערק ןוא
 ײלרעלא ןגעװ טלײצרעד ןוא הלהק רעשידײ א ןופ חילש רערעדנא ןא
 עשידעװש יד ןופ ןוא ןיקצינלעמכ ןופ ןבילבעג ןענעז םאװ ,ןעיױוכאנ
 ןעמ.ענוצ םיא לאז רע ,טאג ןטעבעג שוניב ׳ר טאה טפא ץנאג .רענלעז
 ןרעהוצםיוא טאהעג טשינ חוכ ןײק רעמ טאה רע תמחמ ,טלעװ רעד ןופ
 ןענעז סהרות־ןיד ןײק .החונמ ןעװעג זיא ,ײראג ןיא ,אד .תורצ ליפיוזא
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 •^פרעד ראנ ׳טלעפעג טאה הםנרפ .קינײװ — תולאש ,ןעװעג טשיג

 ןעװעג זיא בוטש־ןיד־תיב עםיורג יד .טײצ גונעג טאהעג בר רעד טאה
 ־ליטש יד ןוא זיוהרעדאפ א ךרוד ןבוטש עקירעביא יד ןופ טלײטעגפא
 טאה גילפ עקיצנײא ןא .ןעלקניװ עלא ןיא טרעיוהעג אד טאה טײק
 ןוטעג טאה לזײמ א ;רעטצנעפ ןא ןגאלשעגנא ךיז ,טעמושזעגמורא
 טײצ וצ טײצ ןופ טאה ןוױוא ןרעטניה לירג יד ;ליד ןיא ץארק א
 ריא וצ טרעהעגוצ ךיז גנאל ,ןוטעג ץלירג ןקידנגאנ א
 טזאל םאװ ,הרצ א ףיוא יװ ,ײגםנופ ןביוהעגגא ןוא לוקרעדיװ םענעגײא
 טנעװ יד ;ךיור ןופ ץראװש ןעװעג זיא ןקלאב רעד .ןםעגראפ טשינ ךיז
 ,ןעמאװש ןײגפיוא ײז ףיוא ט^גרעביא ןגעלפ׳ם ןוא טלמישעג ןבאה

 שיט ןפיוא .טלעװ־רעד ןופ טשינ יװ ,תושממ ןא ,עגנירג ןוא עםײװ
 ׳ר .םענעפ ענעזדנעג ןוא ריפאפ םנגיוב עטריװעגמוא ןגעלעג ןענעז
 טשטײנקעג ,תובשחמ ענײז טכארטעג ןוא ןםעזעג גנאל־ןהעש זיא שוניב
 ־ראפ עלעג יד רעביא ןוטעג קילב א לאמ םעדעי ,ןרעטש ןכיוה םעד

 רעמ םגה .טקוקעגםיוא ןצעמע טלאװ רע יװ ,רעטצנעפ יד ןופ ךעלגנאה
 טאה ,ןעמוקעגקירוצ ןוא ןראװעג טמערישאב זיא לטעטש בלאה א יװ
 ־םיוא טאה׳ס .ליפש־רעדניק ןוא דײר טרעהעג ןטלעז ןםיורד ןופ ןעמ
 ןעמ ןוא רעהא טעבנגעגנײרא ךיז טלאװ ןדײ לםיב סאד יװ ,ןזיװעג
 .ןעמענ המקנ טשינ טמוק טנײפ רעד ביוא ךיז ןכראהוצ ןײא ןיא טלאה

 קידנעטש זיא דײ רעד םגה .הדע ןײז טנעקעג טוג טאה שוניב ׳ר
 ןפיוא עלא טאהעג רע טאה ,תונױער עכיוה ענײז טימ ןעװעג ןעמונראפ
 רעכעלטיא יוזא יװ טסואװעג ,ןעמאנ םײב ןפורעגנא השא עדעי ,פאק
 — טײצ־רעמוז — ןעמוקעגנא זיא שוניב ׳ר ןעװ .םיוא טקוק רענײא

 ןופ ץליהעג טריפעג טאה ןעמ .טרעדורעג ךיז לםיב א ײראג ןיא טאה
 גראװנײלק ,טפאלקעג ןבאה םרעמאה ,טעפירקםעג ןבאה ןגעז ,דלאװ
 ־עגנא ןוא רעדלעװ יד ןיא קעװא ןענעז ךעלדײמ .ןפאלעגמורא זיא
 ןטנוב ערעװש ,ךעלערעב עטיור ןוא עצ־אןװש טימ םרעמע עלופ ןגארט
 שיפ ןעגנאפ לאז׳מ טביולרעד טאה ץירפ רעד .ןעמאװש ןשיוק ,ןגײװצ
 לאז םע ,טםביוא טנקירטעג ןעמ טאה ןבוטש עלא ןיא ןוא ךײט ןײז ןיא
 ןײג טגעלפ שוגיב ׳ר ןעװ ,טכאנראפ .םעמיצ ראי ץנאג א ףיוא ןײז
 רענעקלאמעגםיוא־שירפ טימ טקעמשעג טפול יד טאה ,החגמ ןענעװאד
 טגעלפ שוניב ׳ר .טײקנםעזעגנײא רעקילאמא ןוא ןעמיוק ןופ ךיור ,ךלימ
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 רע םאװ ׳טאג ןעקנאד ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהפיוא טלאמעד
 ־ראפ טשינ ייז ןוא ףאש ענייז ןופ שינעבײלברעביא ןא טזאלעג טאה
 ,טציא .תולהק ערעדנא טימ ןפארטעג טאה םע יװ ׳ןצנאגניא טקיליט

 ןעװעג ןברוח רעד זיא ,ןבױהעגנא ךיז ןבאה ןטלעק יד ןעװ ,תוכום ךאנ
 טפאלקראפ ןעװעג ןענעז רעטצנעפ יד ןופ ןעמער בור׳ם .רכינ רעמ
 ךעלציפושז עמעראװ ןײק .דנאװעג טימ טפוטשראפ רעדא ,ךעלטערב טימ
 רעד ןיא ןםעזעג ןענעז ײז ןוא ןעװעג טשינ ןענעז רעדניק יד ראפ
 לטעטש ןרעביא ןענעז םנגער יד ןופ .רדח ןיא ןעגנאגעג טשינ ןוא םײה
 ןבאה ךעלזײה יד ןוא ,רעםאװ בירט טימ רעבירג עטײרב ןענאטשעג
 .רעכעד יד ןיא ןוא טנעװ יד ןיא םעטאל עלא טימ ײז ןיא טלגיפשעג ךיז

 זיא ,ןראק לםיב א ןעמוקאב ןעמ טאה .רעגאמ ןעװעג זיא מינש רעד
 לימרעםאװ םצירפ ןופ ־שדנערא רעד ןראװ ,ןלאמ וצ ואװ ןעװעג טשינ
 ןעװעג ןענעז ןזיולש יד .דניזעגזיוה ןײז טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא זיא
 א ןבאה וצ ידכ .טשיװעגפא ןוא ןטערטעצ — םאד רעד ,ןכארבעצ
 ענעבמעד ןיא רענרעק ןםיוטשעג טנעה יד טימ ןעמ טאה־ ,טיתב לקיטש
 תוחפשמ ךם א ײב .םאלפ ןגעק ץעלפ ערעװש ןקאבעג ןוא ןפמאטש

 .טיורב לקיטש ןײק טכוזראפ טשינ ןצנאגניא ןעמ טאה

 ־פיוא טשינ לאמנײק זיוה םעשוניב ׳ר ןיא טאה ,תורצ עלא וצ
 דאנ ,ןראי ןופ ךיז ןגיוצעג ,טעילטעג קידנעטש ,תקולחמ םאד טרעהעג

 .ח״ת תנש •־^פ ןופ

 א ,טײל ןײק טשינ ןעװעג זיא ,רזוע ׳ר ,ןוז רעטםטלע םבר ז^ד
 ןעװעג טלא ןיוש זיא דײ רעד .רעײגקידײל א ןוא רענרעל רעפאנק
 ־וצ טםעק םרעטאפ ןפיוא ןםעזעג ץלא ךאנ זיא ןוא *^י קיצפופ דלאב
 א ׳רעראד א ,רעכיוה א ןעװעג זיא רע .רעדניק ןוא בײװ טימ ןעמאז
 קידאפם רעטשטײנקעצ רעד .פאק־ץיה א ןוא רעכיג א — ,רענעגיובעג
 — קילזוט רעד ,טעטםארכעצ דמעה סאד ,טקורראפ ןעװעג לאמעלא זיא

 ענעגיובעג א זאנ א טאהעג טאה רע .ןקעלפ טימ לופ ןוא טלפענקעצ
 ׳רילאק יתטש ןום דראב א ןוא ןגיוא עשלגיופ עםיתג יױוצ ,לבאנש א יװ
 זיא ח״ת תנש ראפ .טניוז ןיא יװ ,ןםאלפעצ ןעװעג קידנעטש זיא םאװ
 טליפשעג ,זיוה־ראפנײא ןיא רעדא קנעש ןיא געט עצנאג ןםעזעגפא רע
 ןגינעגראפ ,טײל עקידהזובמ טימ ךעלדנײב ןיא ראג רעדא ךאש ןיא
 רעדניק ןוא בײװ ןיא .ערה־ןושל ןוא ןםעײנ ײלרעלא ןרעה וצ טאהעג
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 ־עג דימת ,טגראזעג טשינ תילב^ו ןײק ןגעויז ,טקנעדעג טשינ רע טאה

 ןוא קנערש עלא ףיוא ןוא רעגניפ יד ןשיװצ דײרק לקיטש א ןטלאה

 רע ...דעלעדײרד ןוא ךעלעכײרטש טכאמעג ,תונובשח טנכײצעג ןשיט

 טנײפ םיא טאה בר רעד .ןעװעג זיא רע יװ להובמ א יוזא ןבילבעג זיא

 טגעלפ תולעמ עלא וצ .טראװ א טדערעגםיוא םיא וצ ןטלעז ,טאהעג

 ןוױוא םײב ךיז ןעמעראװ ,רעבײװ יד ןשיװצ ךיק ןיא ןציז טפא רזוע

 טימ ןבײרט םיא טגעלפ ,רעטומ יד ,ןיציבר יד .פעט יד ןיא ןקוק ןוא

 :ןעײרש ןוא םעזעב א

 וד ^. ..!טײל ראפ דנאש א ךאד זיא׳ם !לזײא־רומח —

 1 / ♦ ♦ • 1 הזבנ

 ןעװעג ,קיםײרד ןוא עכעלטע ןעװעג טלא זיא ,רעטםגנײ רעד ,יול

 יװ ץראװש ,רעקירעדינ א ןעװעג זיא רע .רעדורב ןײז ןופ ךופיה רעד

 םאד .רעטלאהםיורג א ןוא ךיז ײב ןםחי א ,רערעביוז א ,רענײגיצ א

 ־עג שירעליואװ — ךעלהאפ יד ,טמעקעצ ןעװעג זיא לדרעב עקידנור

 דיז ןוא םישובלמו ענײש ןילבול ןופ טכארבעגטימ טאה רע .טלזײרק

 טימ לקארפאלש טלמילבעג ,ןדײז א ןיא יױאג ןשינצבק ןיא טיױדעגמורא

 ןיא ןוא ןדלארט טימ ךיש־קעטש עשירעבײװ ןיא ,ןעמויוז ענעטעמאם

 יד טימ ,םענעםאלעג א טאהעג רע טאה גנאג א .לקידאפם ײנ קנופ א

 ־נײ־אן ןטלעז ןטאט םוצ ,טשימעג קינײװ ךיז רע טאה ןשטנעמ־בוטש

 ןפיוא לביטש טצעל ץיז ןיא טקישעג םיא טאה ןיציבר יד .ןעמןוקעג

 םעד תמחמ ןוא טלכעקעג ןוא טפאטשעג םיא ,ךלימ־לגיופ ןופ ףיוה

 טאהעג יול טאה וצרעד .רעדניק ענײז ןוא ןרזוע ײב האנק טקעװרעד

 ןעמ טאה רעטאפ ריא .הדיחי־תב א ןוא רעטכאט עבײר א לביױו א

 ־פיוא דיז טאה ,עלעכענ ,יז ןוא הטיחש רעד תעשב לאראנ ןיא טעליוקעג

 דיז טאה לביױו םאד ,םיבורק עשידיגנ ײב ןילבול ןיא טעװעדאהעג

 טעפש זיב טעב ןיא ןגיל טגעלפ ,ןטײצ עטוג יד ןיא ,לאמא יװ טריפעג

 .לטײה א טימ ךלימ ןקישוצ ריא לאז רעגיװש ױ טראװעג ןוא גאט ןיא

 ראפ טנכערעג ךיז יז טאה ,הרקע ןא ןעװעג זיא יז םאװ ,םאד וליפא

 ־פאק ןדײז א ןוטנא ןכאװרעדניא טגעלפ יז ♦רונש ױ עלעכענ ,הלעמ א

 יד .גנירעיוא ענרעדליג עםיורג ןרעיוא יד ןיא ןעגנעהנא ןוא עלעק

 טימ ,עראד א .ךעלגניר טימ טקעטשאב ןעװעג ןענעז רעגניפ ערעגאמ

 ןוא דעלקעב עטיור־טנוזעגמוא טימ ,ןדאבעג לדײא ,טםורב רעקנארק א
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 .תונעט ןבאה וצ טרעהעגפיוא טשינ יז טאה — ךעלעגײא עטנײװעגםיוא

 טלמרומעג םעפע קיבײא ׳זיוה בארג א ןיא ןלאפעגנײרא יז זיא םאד
 ןריפש קידנעטש לאז יז יװ ,זאנ יד טמירקעג ׳ןפיל עניד עריא טימ
 (נצופעגםיוא יז טאה ׳ןבעגעגפא ריא טאה׳מ םאװ ,רדח םאד .חיר א

 ־םיוא תורוצ ײלרעלא ןעגנאהעג אד ןענעז׳ם .םיטישכת טנאהרעלא טימ
 ןרהא ,תוחול יד טימ השמ, הדקע רעד ףיוא קחצי :עװנאק ףיוא טײנעג
 זענעז ןטעב יד ףיוא .טםורב רעד ףיוא דופא ןוא ןשוח ןטימ ןהכה
 טכידעג א טימ ןעגנאהראפ ןעװעג זיא רעטצנעפ םאד .ךעלעשיק ןגעלעג
 ןשיקלאפראפ םעד ןיא זיא ןופרעד ןוא גנאהראפ רענעטפאהעגםיוא
 ךיז טאה עלעכענ .טײקלקנוט עבלאה א ןענאטשעג לאמעלא לביטש
 שיװרעדעלפ א טימ ,עלהצירפ א יװ ,לצריש ןטפאהעג א ןיא טײרדעגמורא
 ריא וצ ןוגינ ןקידנצכערק א טימ טדערעג ,םבעװניפש ןוא ביוטש טכוזעג

 .ײרעקנאצ ןופ רעײפ םאד ןדנוצעג ןענאד ןופ ןוא ,ןיול ןאמ

 עטםארפ ןיא ןוטעגנא ןעגנאגעג ןענעז רעדניק ןוא בײװ םרזוע
 ןעמאזוצ ךיק רעםיורג רעד ןיא ןםעגעג ,גנע טניואװעג ןבאה ,רעדײלק
 םימותי עכעלטע ןעװעג אד ךאנ ןענעז יױ ץוח א .דיומטםניד רעד טימ
 .הפגמ רעד תעשב ןילבול ןיא ןבראטשעג ןענעז םאװ ,רעטכעט יד ךאנ

 ןבאה ןעמאזוצ עלא .השורג א רעטכאט א ןםעזעג ךיוא זיא בר םײב
 ־טנײפ ןגארטעגכאנ ,בײװ ןײז ןוא ןיול ןגעק המחלמ עליטש א טריפעג
 ־מורא ךיוא ךיז ןבאה׳ם .ךאנ םיא טיג יז יאמלה ,ןיציבר רעד טפאש
 עלעכענ ;ןיציבר רעד טימ עלעכענ :ךיז ףיוא ןבארגעג ןוא ןםירעג
 טימ םימותי יד ;ךיז ןשיװצ רעדירב עדײב ;םנירעגעװש עריא טימ
 .ןרעדנא ןטימ רענײא ןוא םעמומ ןוא םרעטעפ יד טימ ,ןעבאב רעד
 ,ןאמו ריא ףושיכ ןוטעגנא טאה יז םאד ,טדערעג ןעמ טאה ןעלעכענ ןגעװ
 ביױו םרזוע .ןגעװ עשלאפ עריא ןײגכאנ ןוא ןבאה ביל יז לאז רע
 ־וצנא םטכאנוצ־תבש ןדעי םיורא טײג עלעכענ םאד ,ןריואװשעג טאה
 רעד וצ ןײגנײרא ןפארטעג לאמא ךיוא יז טאה׳מ .רעצכעטײרק ןבײלק
 .רעטניװצ םעד ןבענ ׳לטעטש ןרעטניה טניואװ םאװ ,עדנוגענוק הפשכמ

 .םולש ןיא ןגײלנײרא ךיז ןװאורפ שוניב ׳ר טגעלפ ןראי עקילאמא

 ,טםואװעג ,ןעײרעגירק ןופ דניז רעד ראפ טאהעג ארומ טאה דײ רעד

 .הרבע רעקיזאד רעד בילוצ זיוה א ףיוא ןעמוק ןפארטש עלא םאד

 יד .וצרעד חוכ ןײק טאהעג טשינ רעמ בר רעטלא רעד טאה טציא
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 דע .ךם א ןעװעג זיא זטכידראפ וצ ןוא עטלײצעג ןעװעג ןענעז ןראי
 יד ןבאה םעד חח א .םירפם עכעלטע ןקידנעראפ טפראדעג טאה
 ןלאז םיא ײב סאד ,וצרעד טריפרעד ט״תו ח״ת ןופ תוריזג ערעטיב
 ,הריחבו העידי ,הנומא ןגעװ תױשק עטלא יד ןקעװפיוא ךיז ײנםפיוא

 ןעמוקעג טשינ רעמ ,ןסאלשעגפא ןםעזעג זיא שוניב ׳ר .ול ערו קידצ
 ןופ ץעמע לאמא טגעלפ .רדח־ףאלש ריא ןיא ןיציבר רעד וצ ןקיטכענ
 ־פא טימ ןביוהנא ןוא בוטש־ןיד־תיב ןיא ןגירקנײרא ךיז החפשמ רעד
 רעצנאג ןײז ןיא ןענאטשעגפיוא שוניב ׳ר זיא ,תוריםמ ןוא ןשינעגאז
 טאה טנאה ןײא ,קידעבעל יװ ןפראװעג ךיז טאה דראב יד ;סיורג
 ףיוא ןזיװעגנא טאה ערעדנא יד ןוא שיט םענעבמעד ןיא טפאלקעג

 .ריט רעד

 טשינ רעמ ליװ ךיא — .ןגירשעג רע טאה — !םיור—^ —
 ... 1 ןגילפ ...!ןרעה



 ג

 תועוזנזמ משילרעגבזגיזא

 ־םױא טלײצרעד ןלױפ ןיא טאה ןעמ יװ ,טײצ ראי עכעלטע ןיוש
 .תױשעמ עשילרעט

 וצ ןעעאגרעד ןעגײז ,ןילבול ןיא ןםעזעג זיא שוניב ׳ר ןעװ ךאנ
 םעד ןגעװ טדערעג ןבאה. עלא .ןבאז עכעלרעדנואװ ןרעיוא ענײז■
 רבדמ רעד ךרוד קידנעײג זיא רעכלעװ ,דג ךורב ר״דש רעמילשורי
 טכארבעג ןוא ןױטבמם ךײט ןופ טייז רענעי ףיוא ןראװעג טלגאװראפ
 ןבאה לאז וױרב םעד .םיטבשה תרשע יד ןופ טעמראפ ףיוא וױרב א
 ןעװעג טראד זיא םע ןוא הירזע־ןב בוטיחא ךלמ רעשידײ רעד ןבירשעג
 ןבאה בתב םעד ןופ ןטפירשפא .טנעאנ ןיוש זיא ץק םוצ םאד ,טגאזעגגא
 ןראפעגמורא ןענעז םאװ ,ןדײ־לארשי־ץרא עכעלטע טריפעגמורא ךיז טימ

 •טלעג ןעלמאז תונידמ עלא רעביא

 ־טנא ןבאה רעדגעל ערעדנא ןוא ןליופ ןופ םילבוקמ עטםערג יד
 זא ,םירפס־הלבק עשיטײצראפ ןיא ןוא רהז ןיא םיזמר ײלרעלא טקעלפ
 ןעװעג ןענעז תוטיחש םיקצינלעמכ .עטלײצעג ןענעז תולג ןופ געט יד
 ןביוהנא ךיז טזומעג ײז ןבאה דום יפ לע .חישמ ןופ ןעײװ־טרובעג יד
 ןעװ ,ו״כתה ,ראי ןקיטנײה ןופ ףוס זיב ןעיצראפ ךיז ןוא ח״ת תגש

 .המלש הלואג יד ןײז טעװ׳ס

 וצ רעיוא ןופ ,ןכאז עלא 'יד ןגעװ טדערעג ןעמ טאה טײהרעליטש
 ,טײל ענײמעג ןוא רעבײװ ןשיװצ גגורעדורעצ א ןפורוצםיורא טשינ ,רעיוא

 רעד ךיוא טאה ןגעװטםעדגופ .ןײלק זיא טײקידנעטשראפ רעײז םאװ
 .ןדײ ףיוא ףליה א ןגעװ טםעומשעג רעגײטש ןײז ףיוא ןומה

 ,ןיושראפ א ןענופעג ךיז טאה טאטש רעשידײ רעדעי ןיא טעמכ
 טעװ ןכיגנייא ראג זא ,הרושב יד טגאזעגנא טאה ןוא ןפאלעגמוא זיא םאװ
 ןטימ ןזאלב ןרעה ײז םאד ,ןגירשעג ןבאה לײט .טזײלעגםיוא ןרעװ ןעמ

27 
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 ערעײז טנכערעגםיוא ׳הבושת וצ טקעװעג ןבאה ערעדנא ׳רפוש ןםיורג
 ןםאג יד ןיא טצנאטעג ןבאה ערעדנא ךאנ ;דניז םנעמעלא ןוא ענעגײא

 .ךעלקײפ ףיוא טקיופעג ןוא דײרפ םיורג ןופ

 ףאלש ןיא .עכעלנײװעגמוא תומולח ןעזעג ןבאה רעבײװ עטושפ
 ׳רעדנואװ יד ןגעװ טלײצרעד ןוא םיבורק עטיוט ןעמוקעג ײז וצ ןענעז
 ךאװ רעד ףייוא ןוא ףאלש ןיא ןעזעג טאה׳מ .ןעשעג בורקב ןלעװ םאװ
 והילא טרעהעג טאה׳מ ;לזײא ןא ףיוא ןא־טײר םאװ ,ןאמירא םעד
 ־עגפארא טאה ןקלאװ רעםיורג א .םלועל האב הלואג :ףור םאיבנה
 םיא ףיוא ךיז ןבאה רעדניק ןוא רעבײוז טימ ןדײ עלא ןוא טרעדינ
 טבעװשעג ןבאה םיוראפ .םילשורי ןײק ןעילפוצקעװא ,טצעזעגפיורא
 ,טלײצרעד טאה װעכעב ןופ דיומטםניד א .םישרדמ־ייתב ןוא ןלוש יד

 ,למיה םוצ זיב ךיוה ,ײבעג קידרעײפ א ןעזעג יז טאה קידנעלמירד זא

 טימ ,םישובלמו ענעדײז ןיא ,ןדײ ןבאה ריא םורא .ןוז יד יװ קיטכיל
 ,תיבה־לעב ריא .תורימז ןעגנוזעג ןוא טינקעג ,פעק ייד ףיוא ןעלמײרטש

 וצ טאהעג היכז יד טאה דיומ יד םאד ,ןענאטשראפ ךײלג טאה ,ןדמל א
 ןראפעג ריא טימ זיא ןוא ,םײװל יד טימ הלעמ לש שדקמה־תיב םאד ןעז
 עטלא .םולח ריא ןלײצרעדכאנ לאז יז ,םורא תולהק עלא רעביא
 ,ןםייװ טזאלעג ןבאה ,ןגאזוצראװ ידכ ,ןרעטש יד ףיוא ןקוק םאװ ,םײוג

 טײרטש א טריפ םאװ ,לדנרעטש א טכאנ עדעי ךיז טתיװאב חרזמ ןיא זא
 זיב ,רעםערג ץלא טרעװ ןוא ןײא ײז טגנילש ,תולזמ ערעדנא עלא טימ
 ןײז טלאזעג טאה םע .הנבל רעד ןופ יװ טלאטשעג א טמוקאב םאד
 ןקראטש ךיז טעװ המוא עטסטמעשראפ ןוא עטםנעלק יד םאד ,ןכײצ א
 ,םייחלג ןעװעג ךיוא ןענעז םע .ײז רעביא ןשרעה ןוא רעקלעפ יד רעביא

 טימ המחלמ יד למיה ןיא ןעזעג ןבאה ײז םאד ,טגאזעג תודע ןבאה םאװ
 .לארשי ןופ ןוחצנ םעד ןוא גוגמו גוג

 ־יחרא .טלעװ רעד ףיוא ןפאלראפ ןענעז ןפײרגאב םוצ טשינ ןכאז
 דנאל ןופ ןוא טאטש וצ טאטש ןופ ןעלגאװ סאװ ,רעײג־רעזײה ,יחרפ
 ןופ לגאה א ןלאפעג זיא ןעמהעב ןיא זא ,טלײצרעד ןבאה ,דנאל וצ
 ןגער א תעשב זיא ײקרעט ןיא .ןברוח א טבאמעגנא ןוא רענײטשלזיק
 ןוא טעטש עכעלטע טקעדעגוצ טאה םאװ ,גנאלש עקיזיר א ןלאפעגפארא
 ־עג רעגערט־רעםאװ א טאה ןישערבעש ןיא .טנײפ־ןדײ ךס א טיוטעג
 ןעװ ,לארשי עמש ןגירשעג שיפ א טאה װעליפ ןיא ןוא ,לוק־תב א טרעה
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 ןגעװ ךם א טדערעג ךיוא טאה׳מ .תבש דובכל ןבאשעגפא םיא טאה׳מ
 ןרעיוא יד טימ שממ םיצולפ ןעמ טמענראפ טראד ןוא אד םאװ ,םעד
 רעקידניז א .םיבבוש םינב ובוש ;ברוח גראב ןופ טמוק םאװ ,לוק סאד
 טאה ,דנאנאכרוד לאמ יירד לוק עקיזאד םאד ןעמונראפ טאה םאװ ׳אפור
 ןדנעל יד ףיוא קאז א טרוגעגנא ,רעדניק ןוא בײװ ןופ טדײשעגפא ךיז
 ,ןעמוקעג זיא רע ואװ ,טאטש רעדעי ןיא .תולג ןיא קעװא זיא ןוא
 ׳רענײא רעדעי ןוא שרדמ־תיב ןופ לעװש רעד ףיוא טגײלעג ךיז רע טאה
 םיא ףיוא טזומעג טאה ,ןעגנאגעגםייורא רעדא ,ןעמוקעגנײרא זיא םאװ
 טנכערעגסיוא רע טאה ײברעד .םינפ ןיא ןוט ײפש א םיא ןוא ןטערטנא
 ךס א ךיוא טאה׳מ .םישעמ עטבעלש ענײז עלא רעמאיעג ןוא ןײװעג טימ
 טקינײפעג ןרעװ ןדײ ןעװ ,ןטײצ עקיטנײה דארג םאװ ,ןופרעד טדערעג
 ץלא .םירג ןרעמ ןעמוגעג רעדנעל עלא ןיא ךיז ןבאה ,ןטערטעג ןוא
 ןײז למ ךיז טזאלעג טײהרעליטש ןבאה םײוג זא ,ןפארטעג טאה רעטפא
 ײב ףארטש יד ליואװ יװ ,הרות ןופ ךאי םעד ןעמונעג ךיז ףיוא ןוא
 עיונעג ןעװעג ץלא ןענעז סאד .עבראה א רעײז ןעװעג זיא תוכלמ
 טמענ טפאשטכענק ןופ טכאנ רערעטצגיפ רעגנאל רעד וצ סאד ,םיגמיס

 .טנעאנ זיא גנוזײלסיוא ןופ טײצ יד ןוא ףוס א

 ןוא ןםיורג א םענײא ןגעװ טדערעג ןעמ טאה ןטסנײממא רעבא
 טראװ םיא ףיוא םאװ ,רענעי ןײז לאז רע סאװ ,יבצ יתבש ,ןאמ ןקילײה
 .ןכיגניא ןרעװ טקעלפטנא לאז סאװ ןוא ראי טרעדגוה ןצעבייז ןיוש ןעמ

 טײטש סע יװ ,ףראד םאװ ,ףסױ ןב חישמ זיא רע זא ,ןטלאהעג ןבאה לײט
 ,טהנעטעג ןבאה ערעדנא ;ןרעװ טעגרהעג ,םירפם עקילײה ןיא ןבירשעג

 ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןמלז םהרבא ׳ר ןסײהעג טאה ףסױ ןב חישמ סאד
 ןב חישמ ןײז טעװ יבצ יתבש זא ןוא ,םשה־שודיק ףיוא ץיװעשיט ןיא
 ןבאה לײט .םיא ןגעװ ןעגנאגעגמוא ןעגעז תועומש ײלרעלא .דוד
 רע זא —• ערעדנא ,ץאלאפ א ןיא םילשורי ןיא טניואװ רע זא ,טגאזעג
 ; םידימלת עגײז טימ ןעמאזוצ לײה רעפיט א ןיא ץעגרע ךיז טגראבראפ
 םענעדײז א טימ דרעפ א ףיוא גאט ןדעיי טײר רע זא ,טםואװעג ןבאה לײט
 טםאפ רע זא — ערעדנא ,םיא ראפ ןפיול טכענק קיצפופ ןוא לטאז
 רעדעי .ןײפ עטםרעװש יד טימ ףוג ןײז טקינײפ ןוא תבש וצ תבש ןופ
 ךיז טאה מןװ ,קנערפ א .תױשעמ ערעדנא טגנערבעג טאה חלושמ
 יװ ךיוה זיא יבצ יתבש םאד ,ןריואװשעג טאה ,ןילבול ןײק טרעגלאװראפ
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 זא ןוא ,רענײטש ערעײט ןוא רעבליז ,דלאג ן׳יא ןוטעגנא ,םיוברעדעצ א
 ־הבישי א .םע טכײל יוזא — ןײרא םינפ ןײז ןיא ןקוק טשינ ןאק ןעמ
 ראג טאה ,תומוקמ ענעי ןופ ןראװעג טלגאװראפ רעהא זיא םאװ ,רוחב
 ןוא םינבר יד טימ תקולחמ טריפ יכצ יתבש םאד ,טפאבעגםיורא ךיז
 ךיוא טאה׳מ .טרעטםעלעג טאה רע לײװ ,םרח ןיא טגײלעג םייא ןבאה ײז
 ןופ ןענורטנא זיא םאװ ,הרש לדײמ ןשיליופ םעד ןגעװ טלײצרעד ךם א
 ןײז טעװ יז זא ,ןגאז־תואיבנ ןענוגאב לאמנײא טימ טאה ,ןקאזאק יד
 ,טײצ רעד ןיא .יבצ יתבש טימ טאהעג הנותח טאה ןוא ,ביװו םחישמ

 רעײז ןוא העונצ א זיא יז זא ,ריא ןגעװ טלײצרעד ןבאה עקינײא ןעװ
 ןיא ןםעזעג זיא יז םאד ,טעדוםעג ךיז ערעדנא ןבאה ,עקיטכראפטאג א

 .זיוה־ןרוה א

 ןופ ןטלאהעג טאה רע רעבא ,טרעהעג ץלא ןגעװ טאה שוניב ׳ר
 טאה רע ןוא — םודי איהה תעב ליכשמהו :לאינד ןיא קוםפ םעד
 ,ןילבול ןיא ןםעזעג זיא דײ רעד םאװ ,טײצ עצנאג יד .טדערעג טשינ
 טימ ךאנ — .טםואװעג טשינראג ןופ טלאװ רע יװ ,ןבעגעגנא רע טאה
 סאד ,ןעזעגנײא יזנכשא שונייכ ׳ר טאה ח״ת תנש ראפ ןראי ךם א
 ןבארגעג ךיז ןעמ טאה ליפוצ .געװ ןשלאפ א ףיוא ןעײג ןדײ עשיליופ
 םענעפא םעד ןופ ןעקנורטעג ןעמ טאה קינײװ־וצ ,ןכאז ענעגראבראפ ןיא
 ־ראפ יד .ףירט ןעװעג ןענעז שדוק־ןושל ןוא ך״נת .הרות ןופ לאװק
 ןבאה ךעלפעק עכאװש .טנרעלעג ןטלעז ןעמ טאה םיקסופ עשיטײצ
 טרעדנוה טרעפטנעראפ ,לופלפ ןופ ןשינעטכידעג יד ןיא טײרדראפ ךיז
 ןענרעל ןופ טכאמעג ןוא רעגניפ יד ןופ ןגיוזעג ,ץורית ןײא טימ תויישק
 טשינ ךאנ ןענעז סאװ ,קיצנאװצ יד ראפ טײלעגנױ .לכעליפש א
 ־לאיזר ןוא םײחה־ץע טנרעלעג ןיוש ןבאה ,לכש םוצ ןעמוקעג טכער
 רעבײװ ערעײז ןציז טזאלעג ןבאה ןענאמ .הבכרמ־ישעמ ןוא רהז ,ךאלמה
 ךעלגנײ ;ןרעטײל וצ ךיז ,טלעװ רעד רעביא ןרעדנאװ קעװא ןוא תונוגע
 םישורפ ליפוצ .תװקמ עטלאק ןיא טקוטעג ךיז ןבאה ןצײרד יד ראפ
 ־לעב ןוא רעביױש־עימק ליפוצ ,ןדײ ןשייװצ טײרדעגמורא ךיז ןבאה
 ןופ ,ירזוכ ןוא םיכובנ־הרומו ןופ רענעק א ,רקוח א .םיתפומ
 ןגארטעג ליטש רעד ןיא שוניב ׳ר טאה ,םירקיע ןוא תועדהו תונומאה
 לופ ןעװעג ,העד ןײז טיול ,זיא םאװ ,י״רא ןופ הלבק רעד ףיוא ץראה א
 טאה ,ײראג ןיא ,ךיז ײב .הפ־לובינ טימ וליפא ןוא ןכורפשרעדיװ טימ
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 רע יװ) הכמ יד זא ׳גיוא ןפא ןא טימ ןטיהעג ח״ת תנש ראפ שוגיב ׳ר
 קראטש וצ טשינ ךיז לאז (קנאדעג ןיא דיז ײב ןפורעג לאמלײט םאד טאה

 טאה ןעלװאט ענרעצליה ייד טימ םירפס־הלבק יד .ןםקאװרעדנאנאפ
 .ךיז ײב ןטלאהאב ןוא שרדמ־תיב ןופ ןעמונעגסיודא טײהרעליטש רע

 ןלאז ײז ,ןיטעג טכא ןוא םירוחב יד ראפ רועיש טגאזעג ןײלא טאה רע
 רע .רעגניפ ןבארג ןטימ ןעײרד טשינ ןוא ןעגרעל ײז סאװ ,ןײטשדאפ
 ןוא םיבותכ ןוא םייאיבנ קינײװנםיוא ףיוא ןרזח וצ ןליופאב ײז טאה
 טשיג ריש זיא סאד ליואװ יװ ,קודקד ײז טימ טנרעלעג ןײלא וליפא
 גנױ א ןוטעג סגיוזא טלאװ •תוםרוקיפא ראפ ןליופ ןיא ןעװעג טנכערראפ
 ראפ רעבא .םנקעטש טימ טאטש ןופ ןבירטעגםיורא םיא ןעמ טלאװ ,לבר
 םיתב־ילעב ערעטלע ידי .טאהעג ץרא־ךרד ןעמ טאה יזנכשא שוניב ׳ר
 םאװ ,םידיגנ עטסױ ,קעז־תילט ענעלעפ טימ ןוא ןטיה עכיוה טימ ןדײ —
 ,ןשוניב ׳ר טימ ןטלאהעג ןבאה — לכש ןכײלג ןוא טײקנםאלעג ביל ןבאה

 זאמרעגנױ א טאה .ןפורעג ײז טאה׳מ יװ ״סךתקדצו ייד ןגאי ןפלאהעג
 ענעטלאהאב ןיא ןוטנײרא ךיז ןוא טײל ןופ ןרעדנוזפא ךיז ליפוצ ןעמונעג
 טזאלעגנײרא טשינ םיא ראג רעדא ,ןסימשעגפא םיא ןעמ טאה ,םינינע
 ןוא להק וצ ןקאז יד ןיא ןעמוק טזומעג טאה רע זיב ,שודק־םוקמ א ןיא
 טגעלפ לאמוצ .דוביצ ןופ ןדײשפא טשינ רעמו ךיז טעװ רע םאד ,ןגאזוצ

 הלבק טימ ןעמונראפ ךיז טאה סאװ ,ןאמ א ײראג ןיא ןױװואב ךיז
 טיתפשראפ ןוא עפאלש טלײהעג ,טנאװ רעד ןופ ןײװ טפאצעג ,תישעמ
 ,טזאלעג טשינ טאה שוניב ׳ר רעבא .ןעגנורעה עדמערפ טנאהרעלא

 םיא ןעמ טאה ,קעװא ןײלא טשינ זיא רע ןעװ .ןעמייוז גנאל לאז רע
 םיאנוש יד .טלמרומעג ןבאה עטביולגראפ יד .תונױזב טימ טגאיעגםיורא
 ןופ זיא רהוז רעד זא ,טשינ טביולג שוניב ׳ר םאד ,טהנעטעג ןבאה
 ןבאה טײל עטנאקאבמוא סאד ,ןפארטעג טאה סע .יאחױ ןב ןועמש ׳ר
 זיא בר רעד .ןשוניב ׳ר ףיוא תוליכר טימ לטיװק א ןעגנאהעגםיורא

 :ןהנעט טגעלפ רע ןוא גנוריפ ץיז ןיא טםעפ ןבילבעג ןגעװטסעדנופ

 ...!ןעניד טשינ הרז־הךובע ןײק ײראג טעװ ,בעל ךיא גנאל יוזא —

 ,ףארטש א ראפ ןעמונעגנא שוניב ׳ר טאה ט״תו ח״ת ןופ ןקילגמוא יד

 סאד ,רעכיז ןעװעג זיא רע ןוא געװ ןכײלג ןופ פארא ןענעז ןדײ יאמלה
 רעדיװ ןרעקמוא ךיז ןעמ טעװ יוזא — רעבירא ןלעוז תורזג יד ראנ יװ
 ןעזסיוראפ םעשוניב ׳ר ןוא ןעמוקעג זיא טײצ יד ןעװ ,טציא .ןטלא םוצ
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 .רעסאװ ליומ לופ * זעמונעעא בר רעד טאה ,ןראװעג טליפרעד טשיג זיא

 טקנעל החגשה ייד םאד ,טײקינעטרעטנוא טימ ןעזעגנײא טאה דײ רעד
 םאװ ,דײשאב טםואװעג טשיג טאה רע תמחמ ןוא טײז רערעדנא ןיא ראג

 רעדעי .טנעה יד טזאלעגפארא ןצנאגניא רע טאה ,למיה ןיא ליװ ןעמ
 טרעקראפ ענײא ,עטנאעג טשינ לאמנײק ,תועומש עײנ טכארבעג טאה גאט
 .עשיטײצראפ יד ןופ דײר יד וצ הרויתם ןיא טפא ,רערעדנא רעד ןופ

 טײל עסיורג יד וליפא .תותכ ןיא טלײטעג ךיז רעמ ץלא ןבאה ןדײ
 טשיג ךיוא זיא סע .תועד ערעײז ןיא ןעװעג טקינײאעג טשינ ןענײז
 ןעגנאגעגמוא ןענעז םע ןעד ,ןומה םעד ןפארטש וצ טײצ יד ןעװעג
 ןײק קעװא קירוצ ןילבול ןופ זיא שוניב ׳ר ןוא ,ןטײקפאלש ערעװש
 ןסירעגפא ןוא בורח בלאה זיא םאװ ,גרעב ןשיװצ קעה רעד ןיא ,ײראג
 ,טנעװ ריפ ןשיװצ ןםאלשעגפא ךיז ןקז רעד טאה אד .טלעװ רעד ןופ

 .זײב ןופ ןטײצ יד ןעמוקוצרעביא ץילא רענײא ידכ ,הבת א ןיא יװ

 דיז ,זיוה ןופ לעװש רעד ראפ ןײגסיורא שוניב ׳ר טגעלפ ןטלעז זיולב
 לגנײ־רדה א רעדא רעגערט־ , ןלעטשפא ,ןטײז עלא ןיא ןקוקמוא

 :ןגערפ ןוא

 . . . ? א ,תילכת רעד ןײז טעװ םאװ —

 . . . ? רעטשרעביוא רעד ,רע ליװ םאװ —



 ד

 זז״ןך תריוג ראפ ײראג

 ־םקאלש א ןםאגעג טאה סע יװ ךאװ א ןיוש ג״כתה תנש ןושח
 ןביז ךײלג ,טניװ־םערוטש א טזיורבעג טאה טכענ ייד ןיא ןוא ןגער
 טצײלפראפ טאה רעסיװעג םאד .ןעגנאהעגפיוא ךיז ןטלאװ תופשכמ
 רעײפ סאד ןשאלעגםיוא ,טנעװ יד ןופ קניט םעד טקנעװשעגפא ,םרעלעק
 ןראװעג ןםירעגםיוא רעמײב ליפ ןענעז רעדלעװ יד ןיא .םנוױוא ײד ןיא
 געװ ןפיױא טאה ךײט רעקימארטש־ךיג רעטנעאנ רעד .לצראװ ןטימ
 ןופ לגילפ יד •םורא ןלאט יד ןםאגראפ ןוא גנופאטשראפ א ןעמוקאב
 זיא לעמ ןוא — ןטײק יד ןופ ןםירעגפא ךיז ןבאה ןלימ־טניװ יד
 ןבאה סאװ ,מידיגנ רעײראג עטלײצעג יד .רקױב ןראװעג םורעד
 יד ןיא ענעםאלשעגפא ןםעזעג ןענעז ,רעמוז ןיא גראװנםע טײרבעגוצ
 ענײמעג יד ןקוקוצנא טשינ ,רוביצב ןענװאד וצ ןטימראפ ןוא תוריד
 יד ,טלמירדעג ןבאה ײז .דײר־גאלק ערעײז ןרעהוצסיוא טשינ ןוא טײל
 רעםײה טימ טקיװקעג ךיז ,ןטעברעביא ענעכופ רעטנוא ,םיתבה־ילעב
 ןיא ןוא םידיראי עקילאמא ןייא טקנעדעג ןוא קאבאט טרעכיורעג ,ץירג
 טשינ ןבאה ײז .ןטאקוד טימ ןפראװעג ןבאה סאװ ,םיצירפ ענעגושמ
 טײרג ןעװעג דימת ,םינלזג ראפ ארומ תמחמ טכיל ןײק טכאנײב ןדנוצעגנא
 ןענעז ןבוטש עמערא ןיא .ןענירטנא וצ ןוא םטוג־ןוא־באה ןבארגאב וצ
 טרעטשעצ ןעװעג ןענײז ןגעװ יד .טלאק ןוא קידײל ןענאטשעג פעט יד
 רעױפ א טכיוטעגפייוא טאה ןטלעז .ןזיװאב טשינ ךיז טאה רופ ןײק ןוא

 ןיא ךעלכענק יד רעביא ןעקנוזעג זיא רע .ןקור ןפיוא לקעז ןײלק א טימו
 רע זיב ,גנאל ךיז טלקנעװקעג ןוא ךעלטײלק יד ןשיװצ טרעטשינעג ,פמוז
 עשליבםנאמ עםייורג ןיא רעבײװ .ןראק לפײה סאד טפיוקראפ טאה
 וצ ןכארקעגםיורא ןענעז ,פעק יד ףיוא ןלאש ענעםירעצ ןיא ,לוױטש
 ךיז ןעגנודעג ןוא טנעה יד ןופ ןסירעג ,רעכעל יד ןופ םערעװ יװ ,םיא

 .טלעק ןופ יולב ןראװעג ןענעז רעלײמ עקיינײצנא יד זיב גנאל יוזא
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 בלאה שידײ בלאה טדערעג ײז ןבאה — !ודאפסאה ,אהארד —
 •אלאה ױאװט אנ תוכמ ם׳הערפ . . . עבעט אנ קיװ ינמעט — שינוױ

 (* . . . !ואװ

 ־גח־ורסא זיא םאװ ,רעפײל א .ליטש טשינ ןעװעג זיא ײראג ןיא
 טאה ןעמ ןוא ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ זיא ,ףראד ןיא קעװא תוכום
 ןבלאה םעד טביורעגוצ ןוא טנחצרעג םיא ןבאה םײוג יד סאד ,טדערעג
 א ײב טקיטכענעג טאה םאװ ,רעפיוקפיוא ןא גנױ א .סנשארג קאש
 יװ טרעהרעד טכאנ רעד ןטימניא טאה ,רעײש א ןיא לרע ןשימײה
 רע זיא סנ א ךרוד ראנ ןוא ןענעגרה וצ םיא קאה יד טפײלש רענעי
 זײװכעלםיב ןוא טרעצראפ ןראװעג ןענעז עפאלש יד .ןראװעג טמעריישאב
 גאטראפ טרעדעפעג ןאד ךיז . טאה שמש םנורג .ןבראטשעגסיוא
 ,רעמאה םענרעצליה ןײז טימ לאמ ײװצ ןריט עלא ןיא טפאלקעג ןוא

 דיז ןוא ןענוט יד ןופ רעםאװ סאד ןסיגסיוא לאז ןעמ םאד ,ןכײצ םוצ
 ־עמערא יד ןײטשוצײב טימאב ךיז טאה שוניב ׳ר .היװל רעד וצ ןטײרג
 עכעלגעמראפ ייד סאד ,הנקת א טריפעגנײא טאה רע .טיונ רעײז ןיא טײל
 ןוא לײא ,םעברא ןוא ןעניוב ,ןפיורג ןוא םקעבעג ןופ רשעמ ןבעג ןלאז
 טימ םיאבג ײװצ ןעגנאגעגמוא ןענעז קיטםניד ןדעי .ץלאה ןטײש
 ןוא גראק ןראװעג טײל יד ןענעז תורקי םעד ןגעװ ןופ רעבא ;קאז א
 ־עגםיוא ןעװעג טשינ טלאװ שײלפ ןײק .זײפש יד ןטלאהאבםיוא ןבאה
 רעד רעבא זיא .לוזב טפיוקראפ ןראװעג ןענעז רעבלעק ןראװ ,טלעפ
 טשינ אד ךאנ ךיז טאה רעײנ ןײק ןוא ןראװעג גרהנ טחוש רעטלא

 םאד טזומעג ןעמ טאה — דניר א ןעליוק טלאװעג ןעמ טאה .טצעזאב
 .זיוהטכעש א זיב טײװנלײמ ןבײרט

 .טאטש עשידײ עטלא יד ,ײראג ןעװעג זיא ןענעקרעד וצ טשינ

 ערעײז ןוא םרעטםײמו יד .רדם א טימ ןעגנאגעגוצ ץלא זיא לאמא
 יד ;לדנאה ןבירטעג ןבאה םירחום יד ןוא טעבראעג ןבאה ןלעזעג
 יד ;טנרעלעג ןבאה םמעדײא יד ןוא טםעק ןבעגעג ןבאה םרעװש
 ןעמוקעג ןענעז ןדיומ ייד וצ ןוא רדח ןיא ןעגנאגעג ןענעז ךעלגנײ
 דאבאב רזעלא ׳ר ןוטעג־טכא ןבאה ןכאז עשיטאטש עלא ףיוא .סניציבר

 תוכמ סהערפ ... ריד ףיוא ראי רעטצניפ א ... תיבה־לעב רערעײט (*
 ... פאק ןײד ףיוא
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 םיא ןעמ טא,ד ״דגיז א ןוטעגפא ץעמע טא,ד .דיע,ד־יבוט־,דעבש יד ןוא
 םיא ןעמ טא״ד ,קספ םעד טגלאפעג טשינ דע טא,ד ;ןיד־תיב וצ ןפורעג
 קיטשרענאד .שילאפ ןיא ענוק רעד וצ ןדגובעגוצ רעדא ,תוקלמ ןגאלשעג
 יד רעביא םעבראט טימ ןײג עקיטפרעדאבטיונ ייד ןגעלפ קיטײרפ ןוא
 ןוא שיפ ״שײלפ ןוא ,דלח ןעמונעגפיונוצ סעטיאבג ןבא״ד תבש ;רעזײה
 יד רעביא הלותב א ןאמ םענײמעג א ײב ןפארטעג טאה .טםביוא
 ןוא רעײטשסיוא ןא טכאמעג ,טגײלעגפיונוצ ךיז להק טאה ״ראי ןצפופ
 ןופ זיולב .ןמלא ןא דײ ןרעטלע ןאי רעדא ,םותי א ראפ ןבעגעגסיוא יז
 רעטעפש .ןעמוקוצםיוא ראי עכעלטע טאהעג ראפ םאד טאה קגאשעג־השרד
 ״דנידמ רעד ףיוא קעװא זיא רע רעדא ״דכאלמ א ןוטעג ןאמ רעד טאה
 ןפארטעג ךיוא ןבאה יאדװא .בתכ א ןבעגעגםיורא םיא טאה׳מ ןוא
 ןשיװצ גירק א ןכערבסיוא טגעלפ לאמוצ .ןעגנולכיורטש טנאהרעלא

 רעד ןעד ,װענאי ןײק ךיז־ןטג ןראפ טזומעג טאה׳מ ןוא בײװ־ןוא־ןאמ
 יװ טסואװעג טשיג טאה׳מי ןוא ןעמענ ײװצ טאהעג טאה ײראג ןיא ךײט
 קעװא זיא ליבסנאמ א םאד ,ןעשעג טגעלפ׳ם .טג ןיא ןבײרש וצ יוזא
 ןיא ןראװעג ןעקגורטרעד זיא׳ר רעדא ״,דגוגע ןא טזאלעגרעבייא ןוא
 ןדעי .ןבאה־״דנותח טראטעג טשינ טאה יז ןוא ,ףום םהל ןיאש םימ א
 ןקידבוט־םױ םעד בילוצ ײראג ןיא ײרעקנאצ א ןרעװ טגעלפ חםפ־ראפ
 ןבעגעג טאה רענעי ןוא ״ףיקת א וצ ןטכאפראפ טגעלפ להק סאװ ״ץײװ
 רע ןוא ןטלעשראפ םיא ןעמ טגעלפ בור׳ם .ןעײלק טימ טשימעג לעמ
 א ראיארעביא זיא ןגעװטסעדנופ .ראי םאד טבעלעגםיוא טשינ טאה
 ןעמ טאה הרות־תחמש .טסנידראפ םעד ךאנ ןעװעג טוהל רעטײװצ
 אשידק־״דרבח ןוא ״תופקה בילוצ ןגאלשעג ךיז לוש רעשרעדײנש רעד ןיא
 לאמ ראפ א .םעפעג ןכארבעג ןוא הדועס רעד ײב טרוכישעגנא ךיז טא״ד
 טאה רעבערגאב לדנעמ ןוא גנאגרעטגוא ןא ןרעװ טגעלפ ראי ןיא

 ןופ רעגײטש רעד ךאד זיא םאד רעבא .ןדליג עכעלטע טראפשעגפא
 ןיא ״ןדירפ ןיא טבעלעג ןעמ טאה םײוג־ףראד יד טימ .טלעװ רעד
 ״עקינײא ךאנ ןוא יוג־דאב א ,יוג־תבש א טניואװעג זיולב טאה לטעטש
 עכיוה טימ טלגנירעגמורא ,ךעלםעג עקיטײז ןיא ןםעזעג ןענעז םאװ
 ןעװ ״תואגח ראפ ... ןגיוא יד ןיא ןפראװ וצ טשינ ךיז ״ןעמיוצ
 ךעלגנײ ןבאה ,םײוג םינומה עסיורג ײראג ןעגנאגעגײבראפ ןענעז׳ס
 ־פיונוצ ךיז ןענעז םידיראי יד ףיוא .דעםאװ םיז רעסעפ טימ טלדנאהעג
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 יק /טעשזריהעג ןבאה דרעפ .םורא רעפרעד עלא ןופ ןרעיופ ןראפעג
 ,םירובג־ןדײ — רעלדנעה־דרעפ .טעקעמעג ןבאה ןגיצ ,טקעלבעג ןבאה

 ןבאה — ןטיה ענעספעש ןוא םרעצנעפש ענעטאװ ןיא רעטניװ ןוא רעמוז
 יװ ,תולוק עבארג טימ ןגירשעג ,סרעגא עטעקירבעצ ךאנ טגאיעג ךיז
 טימ ןוא ןדנעל יד ףייוא םרעסעמ עקיציפש טימ ,םיבצק ;םילרע
 עטראפשעגנײא רענרעה יד ראפ טפעלשעג ןבאה ׳טנעה עטקיטולבראפ
 םירחום־האובת יד ײב .רעקא םוצ טגיוטעג טשינ רעמ ןבאה סאװ ,ןסקא
 ךיז ןבאה׳ס ןוא גיוא ןטימ ןעװעג ילופ קידנעטש סרעלכײפש יד ןענעז
 ןעקנעש יד ןיא ;רעכײב עכעלםײװ עטעפ טימ זײמ טרעטיפעג ןטראד
 גנאל יװ .רעסאװ סרעמע עצנאג טימ טשימעג טיװאקא םעד ןעמ טאה
 ףיוא טכאמעג ךעלײרפ ךיז םעמאכ יד ןבאה ,טרעיודעג טאה דיראי רעד
 םיפ יד טימ טצעזעג ,םעיוג טימ טצנאטעג ןבאה ײז .רעגײטש רעײז
 ןבאה םעסקיש יד .רעדיל עקידמשוגמ ןעגנוזעג ןוא טפײפעג ,ליד ןיא
 ־עג ךיז ןבאה םיצקש יד ,ןטפיה יד ףיוא טגיװעג ךיז ןוא טעשטיװקעג
 !טלדנאהעג טשינ ץלא ןדײ ןבאה םאװ טימ .ןטםיופ עקיטכעמ טימ ןגאלש

 לגײברעײא טימ ;ךעלכיטפאק ןוא ןציס עשירעבײװ.עטלמילבעג טימ
 ־רעכיוט ןוא ךעלכיש־רעדניק טימ ;ךעלשטעליוק עגנאל ןוא
 טימ ;לגענ ןוא םנזײארעקא טימן ;םינ ןוא םימשב טימ ;לוױטש
 ראפ סרעגערג טימ ;רעדײלק עקיטראפ ןוא ןעקנאשעג־הלכ עטעדליגעג
 .לטינ ןיא ןלעטשראפ וצ ךיז ףיוא סעקסאמ טימ ןוא רעטכעװ־טכאנ

 ןעלדנאה וצ טשינ רוםיא ןא ןבעגעגםיורא שוניב ׳ר טאה לאמ לפיװ
 ןגעװטסעדנופ .תואגח ןוא הלפית טימ ןא ךיז ןרעהעג םאװ ,ןכאז טימ
 ךעלעװעט עטשײלעג טימ ןעלוםפ־ףירט טפיוקראפ טירדרעליטש ןדײ ןבאה
 רעדליב עקילײה וליפא ןוא טכיל ענעםקאװ ,ןעמ״וז עטדליגעג ןוא
 ןענעז קראמ טײז א ןיא טקורראפ ץעגרע .פעק יד םורא ךעלפײר טימ
 ןטשרואװ עניורב טפיוקראפ ןבאה ,םײוג רעײראג עכעלטע יד ןענאטשעג
 א ײבראפ לאמא זיא .בלח יװ םיוא־טעז סאװ ,םטעפ־דיזח םײװ ןוא
 תמחמ זאנ רעד ײב טפאכעגנא ךיז רע טאה — קנופמ א ןאמרעגנױ

 ;טהנעטעג ךאנרעד ןוא לביא

 .. . !לײמ א ףיוא טקנייטש׳ם .. .ןםערפ וצ םאװ טסײװ ױשע —

 ־עגנא יד ;ןראפעצ ךיז ןרעיופ עשיטאבעלאב יד ןענעז טכאנראפ
 עטנרעצרעד יד ןוא עטאלב רעד ןיא ןפראװעגםיורא ןעמ טאה עטפיוז
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 רעקיכעלײק רעםיורג רעד .ןרעיוא יד ײב טפעלשעגמײהא ײז ןבאה סעבאב
 .תוחיר עשיאיוג עשימײה ןוא טסימ ׳שיגרעטצגיפ טימ■ לופ ןעװעג זיא קראמ

 רעקיטש ,טכיל ,ךעלפמעל־לײא ןדנוצעגגא ןעמ טאה ןבוטש עשידײ ןיא
 ןבאה ,םענעשעק עפיט טימ רעכוטראפ עטײרב ןיא ,רעבײװ .ןיק
 ־רעפוק טלײצעג ןערב טימ ,גיוא טכעלש א ןגעק טנעה יד ןיא ןגיפשעג
 זייא ,טלײצעג טשינ טאה׳מ ואװ ,ןטראד ןוא ׳ןײרא פעט ןיא טלעג
 .רעפרעדאב עםיורג ןעװעג ןענעז ןדײ רעײראג .הכרב יד ןעמוקעגגײרא

 ; םינתח יד ראפ תונתמ ןפיוק ןוא םמעדײא יד טםעק ןבעג טזומעג טאה׳מ
 םעבוש ענעטעמאם ןוא םעציפושז ענעםעלטא ןבאה טפראדעג טאה׳מ
 עשיקרעט ,הרומש הצמ ןוא םיגורתא ,ןביוה ןוא ןעלמײרטש ,בוט־םױ ףיוא
 ־הכונח ענרעבליז ןוא םיתב ענרעבלעק ,תייציצ־הנומש־לופכ ןוא םיתילט
 ןדײ .תװצמ יד ןענײשאב וצ ידכ ,ךעלםקיב־םימשב ןוא תורטע ,ןפמאל
 וצ ףיוא ןוא םיצירפ עזײב ןעײלוצקעװא ףיוא טלעג טכיורבעג ןבאה
 ןקישקעװא טזומעג ןעמ טאה לאמנײא טשינ .םילובלב ןופ ךיז ןצישאב
 ־עגםיוא טאה׳מ !ןכאז עשילהק טנײה .ןילבול ןײק ןלדתש א
 ןוא טחוש א ,םידמלמ־הרות־דומלת ןוא םישמש ,ןײד א ןוא בר א ןטלאה
 ןיא ןעלפירק יד ןוא םינמאנ ,ןירעקיט א ןוא רעדעב א ,םינלטב הרשע
 ערעדנא ראפ טלעג ןקיש טזומעג ,קעה יד ,ײראג טאה לאמ לפיװ .שדקה
 ראפ — ראג רעדא ,ןראװעג טביוראב גנילצולפ ןענעז םאװ ,תולהק

 .עטנעדבעגפא

 עטכײל טימ .ײראג ןיא ךלמ א יװ ןעװעג שוניב ׳ר■ זיא ןטײצ ענעי
 ןעמוק ןעמ טגעלפ ןשוניב ׳ר וצ .ןײד םוצ ןעגנאגעג ןעמ זיא תולאש
 ־ראפ טגעלפ שוניב ׳ר .םהרות־ןיד טימ ןוא — עבראה טימ זיולב
 ךיז ,ןיד םענײר ןטיול ןענעקספ ,קילזוט ןײז ןופ לברא ענעדײז יד ןצראש

 ־קיטײרפ שמש םנורג טגעלפ לאמנײא טשינ .םענײק טימ ןענעכער טשינ
 זיא הװקמ ייד סאד ןפאלקנא ןוא ןדאל וצ ןדאל ןופ ןײגמוא סטכאג־וצ
 ןענעז םאװ ,רעבײװ יד וצ ןרעטנענרעד טשינ ךיז ראט ןעמ ןוא לוספ
 טאה שוניב ׳ר םאד ,ןפארטעג טאה ןטלעז טשינ .הליבט ןעגנאגעג טנײה
 ףיוא הלאש א טנקםפעג שלאפ טאה רע זא ,ןעזעגמוא ךיז רעטעפש ט.שרע
 יד ןכערבעצ טזומעג טאה םעטתיבה־לעב טאטש עבלאה א .המהב א
 ןכיויי יד גראבטםימ ןפיוא ןםיגקעװא ,ענרעזײא יד ןעילג ,םילכ ענעדרע
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 ןעװעג זיא טײקשידײ ןוא זדלאה ןזיג ןעװעג זיא הםנרפ .שײלפ םאד ןוא
 .תובישחב

 טאה םיתב־ילעב עטםנעש יד .טמעראראפ ןעװעג ײראג זיא טציא
 ןוא טײלעגנױ רקיע רעד ןבילבעגרעביא ןענעז םע ןוא טעליוקעג ןעמ
 ראפ קערש יד טאה ,ור טשרעהעג טאה דנאל ןיא שטאכ .תובקנ ךם א
 ןעװעג זיא ןטםגרע םוצ .טרעהעגפיוא טשינ לאמנײק ןשינעגעגאב עײנ
 זיא ׳ןעמאזײב ןטלאה ךיז טפראדעג טאה ןעמ ןעװ ,טציא דארג םאװ
 םאד ןגארט טלאװעג טשינ רעמ טאה ןוא געװ ןײז ןעגנאגעג רעדעי
 טאה ״דפיםא ןא ןפורעגפיונוצ טאה שוניב ׳ר לאמ לפיװ .עלא ראפ תוברע

 ץלא ףיוא זיא ןעמו .טנעװ יד ףיוא טפאגעג רעדא ,טלמירדעג םלוע רעד
 ןעװעג טשינ טעמכ זיא םע .טריפעגסיוא טשינראג ןוא ןעגנאגעגנײא
 ענײז ןיא טקנעדעג טאה שוניב ׳ר .ןדערוצםיוא טראװ א ןעמעװ טימ
 .טציא יװ ,טאהעג טנײפ יוזא טשינ לאמנײק ךאנ ײז טאה רע רעבא ,ןיז

 רענעזאלעגפא ןא ,ךיק ןיא ןםעזעג געט עצנאג זיא פאק־ילפ רעד רזוע
 ,ףלאװ־ןוא־גיצ ןיא רעדניק ענעגײא יר טימ טליפשעג רעטרעדעפראפ ןוא

 יד טשינ םיא טיג יז יאמלה ,רעטומ רעד טימ טגירקעגמורא ךיז
 עזגורב־קאטש ןםעזעג ןענעז בײװ ןטימ יול .ביל טאה רע סאװ ,ןזײפש
 ןוא ןעגנאהראפ ןטלאהעג ךיז ,רדח לקנוט רעײז ןיא עטרעדנוזעגפא ןוא
 ײװצ יװ ,ןעמאזוצ ןבעװ ײז זא ,טכודעגםיוא טאה םע ןוא ,ןםאלשראפ
 ...ןגאנוצסיוא ןוא ןפאכוצנײרא ןצעמע ידכ ,ץענ עזײב א ,ןעניפש עםיורג
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 זײװכעלםיב ןבאה ,טנעאנ ןענעז ןטײצ םחישמי םאד ,תועומיש■ יד
 .גרעב ןשיװצ קעה יד ,ײראג ענעפראװראפ םאד ךיוא טקעװעגפיוא

 ןאמ ריא ןכוז ןראי המכ ןיוש טראפ םאװ ,הבושח א הנוגע ןא
 ,ןעמ טדער ןליופ תנידמ ץנאג ןיא זא ,טלײצרעד טאה ,טלעג ןבײלק ןוא
 ןקילײה ןופ דרע רעטםיװ רעד ףיוא .ףום א ןעמוקעג זיא תולג םוצ םאד
 ןוא תוריפ עםיורג רעײז טימ רעמײב ןםקאװ וצ ןביוהעגנא ןבאה דנאל
 זיוה ןופ .שיפ ענעדלאג ןזיװאב ךיז םיצולפ ןבאה םי םענעצלאזעג ןיא
 יװ טשטײנקעג ןעװעג זיא םינפ ריא .ןעגנאגעג הנוגע יד זיא זיוה וצ
 ־למיוב ןוא גנױ טקוקעג ןבאה ןגיוא עצראװש יד רעבא ,טיורק טאלב א
 ריא ןופ ^ ןעגנאהעגפארא ןבאה םאװ ,רעדנעב ענעםעלטא יד .קיד
 ןיא ןעגנירעיוא עגנאל יד ,טרעטאלפעג ןבאה ,ביוה רעשינםחי רעכיוה
 ־עג ןוא םניד א — ליומ םאד ןוא טלבמאבעג ךיז ןבאה ךעלפעל עריא
 טאה בוטש רעדעי ןיא .תומחנו תועושי טגאזעגנא טאה — םנפילש
 ןבאה םעטתיבה־לעב עקיםײלפ םאװ ,םטכאמעגנײא םעד ןופ טכוזראפ יז
 ;זאנ עשינבר עמורק יד טצײנשעג ךױה ;טײצ־רעמוז טלגערפעגנא

 ןבאה םאװ ,ןרערט יד טשיװעג לברא עטעװעדלאפעג ענעדײז יד טימ
 טצילבעג ןוא ,ןקאב עטקלעװראפ עריא ףיוא טשטילגעג ךיז עקיטכיל
 םע .עבוש רענעטעמאם רעטײרב רעד ףיוא םעקרעשטאפ עלא טימ
 עטײװ טימ ,החמש ןוא ךעקעל טימו טקעמשעג הנוגע רעד ןופ טאה
 יז טאה לארשי ץרא ןגעװ .תורושב עטוג טימ ןוא טעטש עשידײ
 ־ראפ ,טרעקעגקירוצ טראד ןופ טשרע טלאװ יז יװ ךײלג ,טםעומשעג
 א ןופ לעפ יד יװ ןפזנורשעגנײא ןעװעג זיא םאװ ,דרע יד זא ,טלײצ
 ־עמ יד .רעמיורעג גאט וצ גאט ןופ טרעװ ןוא םיוא ךיז טיצ ,שריה
 רײגמ ךיז ןענעז רעדא ,ןפיולטנא ןקרעט יד ןוא ןײא ןעקניז ןטעשט
39 
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 ־נא טשינ םירג ןײק ןעמ טעװ רעטעפש ןעד ,טײצ זיא םע גנאל יװ
 ןדיי וצ דאנעג דעײז םיורא םיצירפ יד ןזײװ ןליופ ןיא וליפא .ןעמענ
 ־ניא םאד ׳טרעהעג ןיוש ןבאה ײז ןראװ ׳תונתמ׳ טימ ײז ןפראװראפ ןוא
 .רעקלעפ עלא רעביא ןרעװ ןביוהרעד לארשי ינב יד ןלעװ ןכיג

 יז ןראװעג דימ טשיג ,ןעגנאגעגכאנ ריא ןענעז רעבײװ תוגחמ עצנאג
 יװ ׳רעטרעװ־שדוק־ןושל טימ טרעפטגעעג■ טאה יז ןוא ׳ןגערפוצםיוא
 לוק ןפיוא ךיוה טנװאדעג יז טאה לושרעבײװ רעד ןיא .ליבםנאמ א
 םידיגנ .תיציצ טשוקעג טאה יז םאד ׳טעדוםעג וליפא ךיז טאה ןעמ ןוא
 ־ראפ םורפ ןוא ךעלעמאפ ײז טאה יז ןוא ךעולדנערו ןעקגאשעג ריא ןבאה
 שוניב ׳ר ןעװ .עדמערפ ראפ טלמאזעג טלאװ יז יװ ׳לכיט א ןיא ןדנוב
 ןלעטש ךיז לאז יז ׳טקישעג רע טאה ׳ריא ןופ טםואװרעד ךיז טאה
 ןיוש זיא הנוגע יד םוראװ ׳טעפש־וצ ןעװעג זיא םע רעבא ׳םיא ראפ
 טימ טליהעגמורא יז טאה׳מ .ןראפוצקעװא טײרג ׳ןטילש ןיא ןםעזעג
 ךעלגירק ןבעגעגטימ ריא טאה׳מ ;יורטש טימ טקעדעגנײא יז ןוא ןלאש
 טיור ןעװעג זיא זאנ־רפוש ריא .ןכוק ןקידתבש ןוא ׳טפאז־לשגײװ טימ

 :שמש םעד טרעפטנעעג טאה יז ןוא ׳טײקיטכראפטאג ןוא טלעק ןופ

 ־אב ׳םשה־הצרי־מא ׳ןיוש ךיז ןלעװ ריימ זא ׳בר םעד טגאז —
 . .. שדקמה־תיב ןופ ןרעיוט יד ײב ... לארשי־ץרא ןיא ןענעגעג

 םיוא־ראי ןײא־ראי ײראג ןײק ןעמוק טגעלפ םאװ ׳רעײג־הנידמ א
 ןצנאט ןילאװ ןיא םאד ׳ןבעגעגרעביא טאה ׳ח״ת תנש ראפ ןופ ךאנ
 ןוא רעזײה ןײק טשיג רעמ טפיוק ןעמ .דײרפ ןופ ןםאג יד ןיא ןדײ
 יװ־ײם זיא לארשי ץרא ןיא םוראװ ׳םעפילוט ןײק טשינ טײנ ןעמ
 תופוח יד ןלעטש ןענאק וצ ׳תונותח יד פא־ןגײל םיגתוחמ .םעראװ
 םעד ןענרעל וצ ןביוהעגנא םירוחב יד ןבאה לאראנ ןיא .םילשורי ןיא
 ןײז טלײטעצ ריבג א טאה ץישזאב־לזמו ןיא ןוא ימלשורי דומלת

 .טײלעמערא ןגעמראפ

 ׳ןײװ ןײק טשינ טקנירט ׳שײלפ ןײק טשינ טםע םאװ ׳שורפ א
 טאה ׳טלעװ רעד רעביא םופוצ טײג ןוא קנאב רעטראה א ףיוא טפאלש
 ןעמאנ ןטימ איבנ א ןענאטשעגפיוא זיא ןליופ־ןײלק ןיא םאד ׳טלײצרעד
 בײל ןטעקאנ ןפיוא לטנאמ ןקיראה א ןא טדײלק רע .ןהכה הימחנ ׳ר
 טזאל ןוא דרע רעד וצ םינפ ןטימ רע טלאפ ׳האובנ טגאז רע תעב ןוא
 םאד ׳םיוראפ טגאז רע .שטנעמ א ןופ תוחוכ יד רעביא תולוק ןרעה
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 םע ןוא ןקע עלא ןופ ןדײ יד ןעלמאזפיונוצ ךיז ןלעװ ןטנעאנ ןיא
 ןיא ןביולג םינואג ןוא םינבר עטםערג יד .םיתמה תיחת ןײז טעװ

 •דובכ ןא םיא ןעוט ןוא םיא

 א רענײא ײראג ןיא שער םעד טרעמעג טאה ךעלײרג רעבא
 .ידרפם א ,ר״דש

 א .טבאנראפ א ןיא ,וצ־תבט ,רעטניװ ןטימניא ןעװעג זיא םע
 דעלגרעב ךעלזײה יד ראפ טגאיעגנא ,טניװ א ןזאלבעג טאה גאט ןצנאג
 ןעארק ןראש .דלעפ ןטימ ןיא יװ ,עקיביוטש ,עקיזאלג ,עיולב — ײנש
 ־עג א םורא טקיפעג ,םיפ עצרוק יד ףיוא קידלקאװ ןעגנאגעג ןענעז
 קירעדינ ,ןעלבאנש עמורק יד ךרוד טעקארקעג ליטש ,ץאק רענעריורפ
 םאװ ,ןביוש עטלײצעג יד ףיוא .לגילפ יד טרעטפולעג ןוא ןגיולפעג
 ־טםארפ עקיד ןסקאװעגםיוא ןענעז ,רעטםנעפ יד ןיא ץנאג ןבילבעג ןענעז
 .ןעמאטש ענעכארבעצ טימ ,םערוטש ןופ יװ עטרעקעגרעביא ,רעמײב

 ןדעי ןופ ןוא ,דרע רעד ײב טראה ,קירעדינ ןגעלעג ןענעז ךעלכעד יד
 רע יװ ,טזיורקעג ןוא ךלימ יװ םײװ ,ךיור א ןעגנאגעגפיוא זיא ןעמ-יוק
 טרעטיצעג ןבאה רעםערג ןוא רעקיטכיל .למיה ןיא ןרעיובנײרא ךיז לאז
 ־עגמורא .טלעק רעשללח ןיא טלקניפעצ יולב ןוא ןירג ,ןרעטש םטאג
 עלא ןגאלשעגפא ןבאה םאװ ,רעדער ענרעטומלרעפ ײרד ןופ טלגניד
 ,טקוקעגפארא ןוא הנבל עלעג א ןענאטשעג זיא ,ןגיובנגער ןופ ןבראפ

 םיצולפ .החנמ ןענעװאד ןלײא םאװ ,ןדײ ףיוא ,גיוא טשרעביוא ןא יװ
 ןוא לקעלג א ןופ ןעגנילק עפראש םאד ןעמונ־^פ קראמ ןיא ןעמ טאה
 א ןםעזעגםיוא זיא ןטילש ןופ .ןטילש רעגנאל א ןראפעגנא זיא סע
 זעפ רעטיור א ןייא ,תואיפ עגנאל טימ ,דראב רעטײנשראפ א טימ דײ
 טאה רע .ןעלדײװ טימ׳ ץלעפ ןטרעקעגרעביא ןא ןיא ןוא פאק ןפיוא
 ןטײז ריפ עלא ןיא ןעלפאצראװש עטצילבעצ ראפ א טימ טקוקעגמוא ךיז

 :טגערפעג ןוא

 ?שרדמ־תיב םוצ ןעמ טײג יװ —

 ןטלאהעג ןעמ טאה ,שודק םוקמ ןיא ןזיװאב ךיז טאה חרוא רעד ןעװ
 ןעװעג ןגיוא סנעמעלא ןיא זיא ןעמוק ןײז .בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ
 ־פארא ,ןײטש ןבילבעג רע זיא לעװש רעד ףיוא .שודיח רעדליװ א
 רע טאה ךאנרעד .םעװראב ןבילבעג ןוא ךיש ענעצליפ יד ןגיוצעג
 עגנאל א טקעלפטנא ךיז טאה םע ןוא שובלמ־רעביוא ןײז ןוטעגםיוא
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 א טימ טרוגעגמורא ןוא ׳תילט א יװ ,ןםאפ עצראװש טימ עציפושז
 ־עג גנאל טאה חרוא רעד .לטראג ןטזנארפאב םענעדײז־םײװ ןטײרב
 א טגאזעג ןוא םאפטנאה םענרעפוק םײב םיפ יד ןוא טנעה יד ןשאװ
 ףיורא טירט ענעםאלעג טימ רע זיא דאנרעד .ןושל־םוגרת ףיוא הליפת
 ןפורעג ןוא טנאװ־חרזמ רעד וצ םינפ ןײז טדנעװעג העמעלאב ןפיוא

 :לוק קידרעטיצ א טימ

 םילשורי ןופ !ןגאזנא ךײא ךיא םוק הבוט הרושב א ׳םידוהי —
 ...!טאטש רעקילײה רעד

 ןוא ׳טםאג םעד ןופ טאטש ןיא טםואװרעד ךיז ןעמ טאה ךײלג
 ־םיוא דיז ןבאה םישנ .ףיולעגנא ןא ןוא גנארדעג א ןראװעג זיא םע
 ףיוא ןכארקעגפיורא ןענעז תולותב טימ םירוחב ,טײלםנאמ טימ טשימעג
 רעד .ןרעיוא ןוא ליומ טלעטשעגפיוא ןבאה עלא .ןשיט ןוא םרעדנעטש
 טלאװ לעק ןײז יװ ,םיטש רענעכארבעג א טימי טדערעג טאה רעדמערפ

 .ןרערט טימ ןעװעג לופ

 רעזדנוא ןופ דניצא םוק ךיא — ,טגאזעג רע טאה — ,םידוהי —
 ענײמ ןופ טקישעג ןיב ןוא רוהט־ידרפם א ןיב ךיא ...דנאל קילײה
 םאװ ׳ןינת רעםיורג רעד םאד ,ןגאזוצנא ךײא ,ןײרא תולג ןיא רעדירב

 ־טנעה יד רעטנוא קינעטרעטנוא ןראװעג זיא ,םולינ ךײט ןיא טרעיוה
 טעװ ןכיגניא . . . ךלמ רעקילײה רעד ׳חישמ רעזדנוא ,יבצ־יתבש ןופ
 ןופ ןיורק יד ןעמענפארא טעװ רע ןוא ךײרגינעק ןײז ןרעװ טקעלפטנא
 ןענעז ןוא ןיוש ןטראװ ןױטבמם טײז רענעי ןופ ןדיי יד ...ןאטלום
 האליע היבד הירא ...גוגמו גוג ןופ המחלמ רעד וצ טײרבעגנא
 שידקע ןא ןײז טעװ ליומ ןײז ןיא םיוצ יד ןוא למיה ןופ ןרעדינ טעװ
 חישמ ןוא רעכעלזאנ ענײז ןופ ןײג טעװ רעײפ א ...פעק ןביז טימ
 ןוא ,םידוהי ,ךײא טקראטש . . . םילשורי ןײק ןטײר םיא ףיוא טעװ
 ־רעד םאד טעװ םאװ ,םענעי ןײז טעװ ליואװ ...!וצ ךײא טײרג

 ...!ןבעל

 ־נײא טימ טאה ןעמ םאד ,ליטש יוזא ןראװעג זיא שרדמ־תיב ןיא
 ־עגנא ךיז ןוא טעמושזעג טאה גילפ עקיצנײא ןא יװ ,טרע,דרעד לאמ
 טמיירקעגםיוא ,טנעה; יד ןכארבראפ ןבאה רעבײװ ,רעטצנעפ ןא ןגאלש
 רעדא ,ײז ןכאל יצ ,ןםיװ וצ ןעװעג רעװש זיא םע םאד ,יוזא רעמינפ יד
 טנפעעצ ,ןגיוא יד טצעזעגםיורא ,פעק יד ןםירראפ ןבאה ןדײ .ןענײװ ײז
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 ־שאר יװ ׳םלוע ןשיװצ ךרודא זיא שינעמורב טכײל א .רעלײמ ידו
 רעד .רפוש טזאלב ןעמ ןעװ ,הדשע־הנומש רעליטש רעד ײב תנשה
 עקידנענערב ראפ א טיימ ןטײז עלא ןיא טקוקעגמוא ךיז טאה חלושמ

 .טבוזעג ןצעמע טלאװ רע יװ ׳ןגיוא עקיטשרוד

 ןיא ...םילשורי ןיא רעטרעפכאעג רעד טוט תואלפנו םיסנ —
 םוצ זיב דרע רעד ןופ לײז רעקידרעײפ א ןראװעג ןעזעג זיא ןורימ
 עצראװש טימו ןעװעג טצירקעגסיוא םיא ףיוא ןענעז סע . . . למיה
 ראװ ןגאז סאװ העבײװ יד ...יבצ יתבש ןוא היוה־םש רעד תױתוא
 ןופ ןיורק יד פאק סיבצ־יתבש ףיוא ןעזעג ןבאה ׳למיוב סנפארט ןופ
 ־מוא טשינ ךיז ןליװ ןוא ןענעקײל םיסרוקיפא ךס א ...ךלמה דוד
 ןלעװ ײז ...!ײז וצ זיא ײװ ...םונהיג ןופ לעװש רעד ײב ןרעק

 ... 1 תיתחת לואש ןיא ןרעװ ןלאפראפ

 ץעמע םיצולפ טאה — !ןד—ײ !ד—לא—א—אװעג ,ןדײ —
 רעד ןיא טקיטשעג םיא טלאװ ןעמ ךײלג ,יוזא — ןוטעג ײרשעג א

 .טפאשגנע

 יכדדמ רעמאל רעד ןעװעג זיא סע .ןוטעג רעטיצ א טאה םלוע רעד
 עגנאל טימ ,דראב רעקידרעײפ רעטכידעג א טימו ,לבוקמ א ,ףסױ
 ןענעװאד םײב .ןסעכ א ןוא רענײװ א ,רעטסאפ א ,ןטשראב יװ ןעמערב
 ןלאפעג רע זיא ןונחת ײב ;טנאװ רעד ןיא פאק םעד ןפאלק רע טגעלפ
 טאה רע .לוק ןפיוא טגאלקעג ןוא עקיטײצראפ יד יװ דרע רעד וצ
 תוקלמ ןגאלש רופכ־םױ־ברע טגעלפ ןוא עטיוט ףיוא םידפסה טכאמעג
 ־עג רע טאה ,ןראצמירג ןיא ןלאפעגנײרא זיא רע ןעװ .שילאפ ןיא
 םורעד טאה׳מ ןוא ,ןדײ עטלא ךיוא ראנ ,טײלעגנױ זיולב טשינ טשטאפ
 ־עגמוא ןא ,רעטײרב א ןעװעג זיא רע .ןרעזײברעד וצ םיא ןטימראפ
 .ןגיוא ענירג טימ ןוא תואפ עטיור עגעסאלפעצ טימו ,רעטרעפמול
 ןפיוא ןרעטעלק ןעמונעג לאמנײא טימ עקילאק יד טאה טציא
 םיא ןבאה טײל עכעלטע .ןצפיז ערעװש ןזאלסיורא ןוא שיט
 ץעז א טאה ףסױ יכדרמ ׳ר .טלעטשעגפיורא םיא ןוא ןוטעג ביוה א
 יד ,טלפענקעצ ךיז טאה עציפושז עטקילפעצ יד .עילוק ןײז טימ ןוטעג

 תובהלתה ןופ טאה רע ןוא ,טניװ ןיא יװ ,ןגיולפעצ ךיז ןענעז םענעטלאק
 :לוק קידלכראכ א טימ ןצבולש ןעמוגעג
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 העושי ... !םלועל האב הלואג !ןדײ ,ץע טגײװש סאװ ׳ןדײ —
 ...!םלועל האב

 ׳ןײרא פאק ןיא ןוטעג גאלש א טנאה רעקניל רעד טימ טאה רע
 ץלאהקירק ענעבמעד ערעװש סאד .ןצנאט ןעמונעג לאמנײא טימ ןוא
 יד ׳קיופ א ןיא יװ טערב ןרעביא טפאלקעג טאה םערא ןרעטנוא
 ןוא ׳ןטבאלפראפ יװ ךיז ןבאה ׳לוױטש עסיורג ןיא ,סיפ עטלפירקראפ
 סאװ ,טראװ קיצגײא־ןוא־ןײא ןא רעהפיוא ןא ןפורעג קידנכײק טאה רע
 טרעקעגמוא ךיז טאה חלושמ רעד .ןענאטשראפ טשינ טאה רעגײק
 ןפסױ יכדרמ ׳ר ײב .ןגיוא עטצנאלגעצ יד םיא ףיוא טלעטשעגנא ץא
 ךיז טאה ןטק־תילט רעד ,טפול רעד ןיא ןביוהעג ךיז סעלאפ יד ןבאה
 ׳עקלמראי עטרעדיונקעצ א ןסעזעג זיא׳ס ואװ ,פאק םעד ;ןזאלבעגנא
 ־עגסיוא רע טאה טנעה יד ,ץכעלײװרעטניה ףיוא ןסירראפ רע טאה
 רע יװ ךײלג ,יוזא רעגניפ יד טמירקעגסיוא ,ןטײז עדײב ןיא טקערטש
 יד ןבאה לאמנײא טימ .ןרעמאלקנא ךיז סעפע ןיא טװאורפעג טלאװ
 טנעה ןסירעג ךיז ןבאה ןטײז עלא ןופ ,ןעשטיװק ןביוהעגנא רעבײװ
 ׳ר .ץעז רעביוט א טרעהרעד ךיז טאה עגר רעד ןיא .ןפאכוצנא םיא
 ־טגא זיא ןוא אשמ רעצגאג רעד טימ ןוטעג לאפ א זיא ףסױ יכדרמ
 ןעמאזוצ ןוטעג־גיװ א ךיז טאה שרדמ־תיב עצנאג סאד .ןראװעג ןגיװש
 :ליוה א ןוטעג טאה ץעמע .טנעװ עטציװשראפ יד טימ ןוא םלוע ןטימ

 . . . ! טשלח רע !דלאװעג —



 ו

 ףזגױ יכדרזג ׳ר

 ךיד־תיב ןיא ,ךיז־ראפ בירעמ־החנמ ןענעװאד טגעלפ שוניב ׳ר
 טנײה זיא סאװ ,םאד ןרעיוא ענײז וצ ןעגנאגרעד זיא סע ןעװ .בוטש
 ןיוש טראד זיא׳ם רעבא .שרדמ־תיב ןיא טלײאעג רע טאה ,ןפאלראפ
 ךיג םלוע רעד זיא חלושמ םעד ןופ השרד רעד ךאנ .קידײל ןעװעג
 ןגעװ דניזעגזיוה ןטימ ןדערוצרעביא ׳תינעת א ךאנ יװ ׳םײהא קעװא
 ־נא ;זיוה־טםאג ןיא חלושמ ןטימ קעװא ןענעז עקינײא .הרושב רעד
 טאה׳מי ואװ ,זיוה ןיא ןפםױ־יכדרמ ׳ר וצ ןעגנאגעגטימו ןענעז ערעד
 זיב ,ןפײנק ןוא סעקליפש טימ ןכעטש ,ײנש טימ ןבײר טזומעג גנאל םיא
 ףיוא םישובלמ יד ןיא ןגעלעג זיא דײ רעד .ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע
 רע ןוא טנעה עדײב ףיוא׳ טראפשעגנא ,טעב־קנאב םענעכארבעצ ןײז
 ןעװעג רעירפ זיא רע ןעװ סאד ,טלײצרעד לוק קידנענײװ א טימ טאה
 יכדרמ׳ :ןפורעג ןוא יבצ יתבש ןעמוקעג םיא וצ זיא ,טעלפרעניה ןיא
 ןענענעג ךאנ טםעװ וד ...!ריד ײב טשינ לאפ ,ן,דכה אנינח ןב ףםױ
 טפוטשעגנא ךיז ןבאה ליד א ןא לביטש ןגנע םעד ןיא ...!תונברק
 ׳ןעװעג טשינ טראד זיא טכיל ןײק ;תובקנ ןוא טײלסנאמ רעקילדנעצ
 ענעקורט עכעלטע טגײלעגנא טאה ,בײװ םפםױ־יכדרמ ,עטלא יד ןוא
 רעד ,ןדנוצעגנא ײז ןוא עפאק רעד רעטנוא סופײרד ןפיוא ךעלגײװצ
 רעביא טצנאטעג ןבאה םנטאש עטיור ,ןםאשעג ,טקאנקעג טאה םאלפ
 ־עג ןענעז םאװ ,סנקלאב יד רעביא ןוא טנעװ עטכלאקעג עמורק יד
 א ןיא .קירעדינ טרעיוהעג ,טײרב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןגעל
 עקיצנײא םפםױ־יכדרמ ןםעזעג זיא םעטאמש ןפיוה א ףיוא לקניװ
 .ןגיוא ענרעבלעק ןוא פאק־רעסאװ א טימ שינעעזראפ א ,רעטכאט
 דראב עםאנ םפםױ־יכדרמ טאה ןליוק עקידנעילג יד ןופ ןײשפא ןגעק
 טנערבעג ןבאה ןעלפא־ןגיוא ענירג יד ,דלאג ןסאגעצ יװ ןטכיולעג
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 ־ביכש א ןופ ןוגינ א טימו תודום טקעלפטנא טאה רע ןוא ףלאװ א ײב יװ
 .עטנעאנ ענײז ראפ לאט ןטצעל םוצ טדער סאװ ,ערמ

 ןסאילימ ...!טלעװ רעד ףיוא פארא טעװ טכיל םיורג א —
 ןלעװ סרעטעפש יד ןוא םיעשר יד ...!ןוז רעד ןופ רעקראטש לאמ.
 ־טנא ןרעװ ןלעװ עטלײװרעדסיוא זיולב ...ןרעװ דנילב ןופרעד ךײלג

 ...ןעניר
 .ןפאלשעג טשינ ןצנאגניא שוניב ׳ר זיא טכאנ ענעי

 ײװצ ןיא ,טרעמעהראפ ןעװעג ןענעז בוטש־ןיד־תיב ןיא ןדאל יד
 זיא שוניב ׳ר .טכיל עקיד טנערבעג ןבאה רעטכײל ענעשעמ עגעגיובעג
 לאמ וצ לאמ ןופ ,טירט ערעװש טימ קירוצ־ןוא־ןיהא ןעגנאגעגמוא
 ןכראהנײא ךיז לאז רע יװ ,ןרעיוא יד טלעטשעגנא ןוא ןײטש ןבילבעג
 םעד ןםידעג טאה טניװ רעד .טנעװ יד רעטניה שינעכראש א ןיא
 ־עג ןבאה טסארפ ןופ .שטנעמי א יװ ,ץפיז א ןוטעג לאמ סעדעי ,ךאד
 ־עג ליטש ,ןגיוצעגםיוא ןוא גגאל טליבעג ןבאה טניה ,ןגײװצ טקאגק
 ־םיורא טאה שוניב ׳ר .ײגספיוא ןביוהעגנא לאמנײא טימ עלא ןוא ןראװ
 ,טרעטעלבעג ,טקוקעג ,ןרעדנא ןכאנ רפס ןײא קנארש ןופ ןגיוצעג

 ־עג ךיז טאה ןרעטש רעכיוה רעד .חישמה תאיב ןופ םגכײצ טכוזעג
 .ןטײװצ םעד ןכארפשעגרעדיװ טאה קםופ ןײא לײװ ,רעצ ןופ טשטײנק

 ׳ר טאה טײצ וצ טײצ ןופ .םינמים ערעדנא ןבעגעגנא טאה רעדעי
 א ןא ןרעטש םעד טראפשעגנא ,שיט םײב טצעזעגקעװא ךיז שוגיב
 ןעמונעג דלאב ןגעװטסעדנופ ןוא ,ןרעװ וצ טלמירדטנא טשינ ידכ ,לםילש
 לאמנײא טימ רע טאה ךאגרעד .ןפאלשעג טלאװ רע יװ ,רעװש ןכראנש
 טאה רע .ןגיוא יד ןשיװצ םורק םארש ןטיור א טימי ,ןםירעגפיוא ךיז
 רעד ןוא ,ןעלקגיװ יד ןיא ךיז ןםיוטשעגנא ,קירוצ־ןוא־ןיהא טנאפשעג
 טשטילגעג ךיז ,ןקלאב ןרעביא ןכארקראפ זיא רענײז ןטאש רעטלפאט
 .שינעלגנאר שיטלעװ־רעד־טשינ ןיא יװ טלקאשעג ךיז ,טנעװ יד רעביא

 בוטש רעד רעביא זיא ,טילגעגנא ןוא םײה ןעװעג זיא ןוױוא רעד םגה
 ־וצוצ ןעמוקעג זיא שמש םנורג ןעװ גאטראפ .טלעק א ןעגנאגעגמוא
 ,יוזא ןוטעג קוק א םיא ףיוא שוגיב ׳ר טאה ,ןוױוא ןיא ץלאה ןגײל

 :ןליופאב ןוא ,טנעקרעד טשיג טכער םיא טלאװ רע יװ

 ...!ר״דש םעד רימ גנערב ײג —

 םנורג ןוא בוטש־םיחרוא־תסנכה רעד ןיא ןפאלשעג זיא ר״דש רעד
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 למיה ןיא םוראװ ,ירפ ראג ןעװעג ךאנ זיא׳ם .ןקעװ טזומעג םיא טאה
 ־עג טאה ,ץלאז יװ ,ײנש רענעקורט א .ןרעטש ןענאטשעג ךאנ ןענעז
 טאה שוניב ׳ר .םנפיוה עלופ טימ ןפראװעג יװ ,םינפ ןיא ןלאפעג ,טיש
 ,חלושמ םעד ןענעגעגאב לעװש רעד ראפ םיורא ,פולוט ןײז ןוטעגנא

 ןיא לברא ןײא טקעטשראפ ,רענלאק םענרעביב םעד טלעטשעגפיוא
 דיז ,ןעלצנעטוצרעטנוא טרעהעגפיוא טשינ רע טאה טלעק ןופ .ןטײװצ
 ,רעגרעב־ײנש עטגאיעגנא ןשיװצ ןופ ץעגרע .טרא ןײא ףיוא טײרדעג

 ־נוא ,טעדיוהעג ךיז ,דײ רעטײװראפ א טכיוטעגפיוא טאה ,רבדמ א יװ
 שוניב ׳ר .ןעמיװש לאז רע יװ ,ןעמיוקעגפיוא קירוצ ןוא טקוטעגרעט

 :ןגיוא יד טזײלגראפ ןוא למיה ןשיגאטראפ םוצ ןוטעג קילב א טאה

 ...!ףלעה ,םלוע לש ונובר —

 טאה שוניב ׳ר םאװ /טםואװרעד ךיז רעטעפש טאה ץעמע טשינ
 זיולב .טרעפטנעעגפא םיא טאה חלושמ רעד םאװ — טשינ ןוא ,טדערעג
 ירפרעדניא דלאב זיא ר״דש רעד םאד :ןראװעג־ראװעג ןעמ זיא םנײא
 ףיוא זיא רע םאװ ,ןטילש םענעגײא ןטימ ,ןראפעגקעװא טנגעזעגמוא
 יד ןעװ ,ןײרא גאט ןיא טעפש ןעװעג ןיוש זיא םע .ןעמוקעג םיא
 םנורג .ןראװעג םלענ זיא חלושמ רעד םאד ,טײרפשראפ ךיז טאה העומש
 ,םת השעמ טשרמולכ ,שרדמ־תיב ןיא טלײצרעד ןײלא םאד טאה שמש

 ־יכדרמ ׳ר .גיוא קידלקיש קניל ןײז ןיא עלעכײמש שהבנג א טימ
 ־גגראמ ןטימ'ןײג וצ ןעמוקעג ,לאמעלא יװ ,גאט םענעי זיא םאװ ,ףםױ
 ״דריצי־רפם ןענרעל לקניװ א ןיא טצעזעגקעװא ךיז ןוא ךײלגוצ ןרעטש
 זיא׳ם רעװ ,ןענאטשראפ ךײלג טאה רע .ןראװעג םאלב קראטש זיא
 ־עגנא ךיז ןבאה רעכעלזאנ עקיראה עטײרב ענײז ןוא ,קידלוש ןירעד

 .םעכ ןופ ןזאלב

 ןוטעג ײרשעג א רע טאה — !הכאלמ םעשוניב זיא׳ם ,ןדײ —
 טאה שוניב — ןעגנאלרעד וצ ןצעמע יװ ,עילוק יד ןביוהעגפיוא ןוא

 ...!ןבירטראפ םיא

 .ןטײצ עטלא ןופ אנוש ־ א םבר םעד ןעװעג זיא ףםױ־יכדרמ ׳ר

 ןענוגראפ טשינ םיא ',תודמול ןײז ראפ בר םעד טאהעג טנײפ טאה רע
 ףיוא ןדערוצםיוא״ ׳ טלעפראפ טשינ לאמנײק ןוא ,ןעמאנ ןםיורג ןײז
 ,םלוע םעד ט׳צעהעג רע טאה חםפ־ראפ תקולחמ ןדעי ײב .זײב םיא

 בר רעד׳ םאד ,ןגירשעג ,ןביוש יד ןשוניב ׳ר ײב ןגאלשםיוא לאז׳מ
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 רעד ףיוא טכא טשינ טיג ׳דובכ םענעגייא םעד זיולב ןעניז ןיא טאה

 םאװראפ ׳לביא ראפ ןעמונעג ףסױ־יכדרמ ׳ר טאה רקיע רעד .טאטש

 םורעד םיא טאה רע ןוא ׳הלבק ןענרעל וצ טשינ טביולרעד שוניב ׳ר

 ףםױ־יכדרמ ׳ר טאה טציא .בר םעד ןא ,ןעמאנ ןזיולב םײב ןפורעגנא

 רעײפ א ןדנוצעגנא ךײלג ןוא רעדנעטש ןיא טסיופ רעד טימי טפאלקעג

 .תקולחמ ןופ

 עשופ א — .ןגירשעג רע טאה — !רקיעב רפוכ א זיא שוניב —

 ...!לארשיי יקלאב

 וצ ןפאלעגוצ זיא ,שטנעמ א םבר םעד ,תיבה־לעב רעטלא ןא

 םענעי טאה ןופרעד .שטעפ יװוצ טגנאלרעד םיא ןוא ןפםױ־יכדרמ

 טײלעגנױ עכעלטע .זאנ רעד ןופ טולב םאד ןוטעג זאל א ךיז ךײלג

 רעד .ןעלטראג יד וצ טפאכעג ךיז ,רעטרע יד ןופ ןעגנורפשעגפיוא ןענעז

 טאה רענײק רעבא ,ןענעװאד ןזאל לאז׳מ ,דומע ןיא טפאלקעג טאה ןזח

 ןשאר־לש עצראװש עםיורג טימו ןדײ .טקוקעגמוא טשינ םיא ףיוא ךיז

 ךיז ןבאה ,תועוצר עטײרב טימ טלקיװעגמורא טנעה יד ,פעק יד ףיוא

 ריש ,דײ רעביוה א .תוליפת יד ןטימ ןיא טדערעגסיוא ,טפוטשעג

 ,לדרעב טפוצעגםיוא ןײלק א טימ ,רעצראװ׳ש א ,ןקלאב םוצ זיב טשינ

 :ןעײרש ןוא ,טניװ ןיא םיוב א יװ ךיז ןעלקאש ןעמונעג טאה

 ... 1 ײװ־ײװ !שרדמ־תיב ןיא טולב ! םשה־לולייח א —

 ,ןוטעג לירב א ףםױ־יכדרמ טאה — !םרוקיפא ןא זיא שוניב —

 ןיױ ףיוא ןעקצאה ךיג־הנושמ ןעמונעג ןוא םיוראפ ךיז ןגיובעגםיוא

 רע לאז ןסירעגסיוא — .ןפאלעגנגעקא ןצעמע טלאװ רע יװ ,עילוק

 ...!לצראװ ןזיב ...!ןרעװ

 ,טולב םנפארט טרעטיצעג ןבאה דראב רעטיור־רעײפ רעד ףיוא

 ןעװעג לופ זיא ,טעמראפ ןופ יװ ,טבראגעג־לעג ,ןרעטש רעצרוק רעד

 ןופ אנוש א סבר םעד ,רעקװעקלישז לרדנם ׳ר .ןשטײנק עפיט טימ

 :ןפורעגםיוא לאמנײא טימי טאה ,ןטײצ עטלא

 רע ...!טלעװ א ןגעק ןלעטש טשינ ךיז ןאק שוניב ׳ר —

 ...!הנמא־ינטק יד ןופ ןעװעג לאמעלא זיא

 ןעװעג רעװש זיא׳ם ןוא ,ןגירשעג ץעמע טאה — !ץאגײש —־

 .םידגנתמו ענײז רעדא ,בר םעד רע טנײמ יצ ,ןסיװ וצ

 !לארשי רכוע —
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 !םיברה תא איטחמו אטוח —
 !עשורמ עשר —

 !אמט —
 ־פיוא טשינ ףםױ־יכדרמ טאח — !טנערב׳ם ׳ןדײ ׳דלאװעג —
 ...!ןחישמ ןיא טנקײל בלכ שוניב — .ןטםיופ יד טימי ןעכאפ וצ טרעהעג
 ןוטעג ףור א ץעמע טאה — ! חישמ רעשלאפ א זיא יבצ יתבש —

 .לכלוק שירעלגנײ ׳ןיד א טימ
 רעגנױ א ׳ןלטב אנינח ןעװעג זיא םע .טקוקעגמוא ךיז ןבאה עלא
 ןוא טנרעלעג ןוא ןסעזעג ײראג ןיא זיא סאװ ,רעדמערפ א ןוא שורג
 עשיולע סעשוניב ׳ר ןופ רענײא ןעװעג זיא רע .געט ןעמוקאב ראפרעד
 טימ ׳רעקיטכיזצרוק א הענעםקאװעגםיוא ןא ׳רעכיוה א — םידימלת
 עצעפושז יד .ראה עלעג ןעלצראװ טימ לופ ןיק רעד ׳םינפ סאלב גנאל א
 טאה׳מ ןוא ,ןפא — רעצנעפש רעד ,טלקעהעצ ןעװעג לאמעלא זיא ענײז
 ־עגנײא ןענאטשעג רע זיא טציא ,טםורב עקיראה עראד א ןעזעגםיורא
 ,ןגיוא עכעלדנילב ענײלק יד טימ טלצנילבעג ,רעדנעטש ןײז רעביא ןגיוב
 םיא טימ ןריפ ןעמוק ץעמע לאז םע ,טראװעג ןוא טלכײמשעגוצ שיראנ
 .טײקידװענעקליואװ ןײז ןזיױוםיורא ןענעק לאז . רע ןוא חוכיװ א
 יד ראפ ץראה א טאהעג לאמעלא םיא ףיוא טאה םאװ ,ףםױ־יכדרמ
 ןוא ,קינײװנםיוא טנאקעג טאה רע םאװ ,ארמג רעטעלב רעטרעדנוה
 ןוטעג־גנורפש א םיצולפ טאה ,טשינ ףראד רע ואװ ,ךיז ןשימ ןײז ראפ
 ןוא ךיז ןכאקעצ ײז ןעװ עקידנעקניה ןופ טײקכיג רענעי טימ םיא ןגעק

 .םומ רעײז ןיא ןםעגראפ

 .ןוטעג שטיװק א רע טאה — ? הלבנ ענעקנוטשראפ ,ךיוא וד —
 ...!ןדײ ,םיא טמענ —

 ־פאכ א ,ןפאלעגוצ ןענעז דצ םפםױ־יכדרמ ןופ טײלעגנױ עכעלטע
 טאה אנינח .ןפעלש םיא ןעמונעג ןוא קאדרעסבײל מײב ןאנינח ןוטעג
 ןגנאל ןטימ טײרדעג ,ןסירעג ךיז ,ןוט וצ ײרשעג א ליומ םאד טנפעעג
 ־ושז יד ,ךיז טקנירט סאװ ,ץעמע יװ ,טנעה יד טימ טעכאפעג ןוא זלאה
 םיא זיא עקלמראי יד ,רעקיטש ףיוא ןסירעצ םיא ךיז טאה עצעפ
 טלבמאבעגכאנ ךיז ןבאה פאק ןקיפערט ,ןטלאגעג ןופ .ןלאפעגפארא
 רעבא ,ןרעװ ךיז טװאורפעג טאה רע .תואפ עטרעביושעצ עגנאל ײװצ
 ,פאק םײב ןטלאהעג טפאשטינעג טימ ןיוש םיא ןבאה רעדניק־טםעק
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 ףסױ־יכדרמ .גײט ןיא יװ ,טנעה עכײװ ערעײז טיט םיא ןיא טשטאפעג
 ־קזיה טלאװעג טשינ ,םופ ןײא ײב ןגארט ןפלאהעג ךיוא טאה ןײלא
 .שײלפ רעקיטש טפײנקעגםיוא ןוא םיא ףיוא ןגיפשעג ,הװצמ יד ןבאה
 ־יכדרמ .עלאפ יד ןביוהראפ טאה׳מו .שיט ןפיוא ןגעלעג אגינח זיא דלאב

 .ןעװעג דבכמ םיא טאה סאװ ,רעטשרע רעד ןעװעג זיא ףםױ
 יװ ,לברא םעד טצראשראפ ,טגאזעג רע טאה — !יתרפכ הז —
 טאה לזמ־םילש רעד אנינח םאד ,חוכ אזא טימ טגנאלרעד ןוא ,טחוש א

 .לשטיװק א טימו ,לגנײ־רדח א יװ ,טנײװעצ ךיז לאמנײא טימו
 ןוא ץפיז א טימ ןפורעג ףםױ־יכדרמ טאה — !יתפילח הז —

 .לאמאכאנ ןוטעג םעלפ א
 ןוא ,טרעפטנעעגפא ץעמע טאה — !התימל ךלי לוגנרתה הז —
 .לגאה א יװ ,שטעפ ןלאפ ןעמונעג ןלטב אנינח ףיוא ןבאה לאמגײא טימ

 .טכײקראפ ךיז ןוא לכראכ א ןוטעג טאה אניגח
 ןעװעג םינפ ןײז זיא ,שיט ןופ ןעמונעגפארא ןאגינח טאה׳מי ןעװ
 טראװק א טכארבעג רוחב א טאה ךײלג .טקאהראפ — ליומ םאד ,יולב

 ןוטעג ךיז טאה אנינח .םיפ יד זיב פאק ןופ ןסאגעגפא םיא ןוא רעסאװ
 ־סיוא ןא דרע רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג זיא ןוא הפכנ ןיא יװ ףראװ א
 ־מורא עלא טאה קערש א .גורה א יװ ,רעטקיטולבעצ א ,רענעגיוצעג
 ־רעבײװ ןיא טנװאדעג דארג טאה םאװ ,ענעדײ עקיצנײא יד .ןעמונעג
 טאה ףםױ־יכדרמ .ןרעמאי ןוא עטארק יד ןסײר ןעמונעג טאה ,לוש
 ןוא ,עילוק רעד טימ ןוטעג פאלק א ,ץכעלײװרעטניה ןעקנוהעגקירוצ
 ־עג רעקיראה רעד ןופ ןזיװעגםיורא ךיז טאה םאװ ,םינפ לקיטש םאד

 .ךלאק יװ םײװ ןעװעג זיא ,שינעטכיד

 ,ןםיװ רע לאז — .טגאזעג רע טאה — !בקרי םיעשר םש —
 ...!טלעװ רעד ףיוא טאג א אד זיא׳ס זא
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 עלעכצר רכגבכן^וב \ײו ןוא ראבאב רבגלא ח

 טאה דיי רעד .םײה רעד ןיא ןםעזעג ןטלעז זיא דאבאב רזעלא ׳ר

 ןא טוט רע .רעפרעד יד רעביא ןײגוצמורא ץכעריפ א טכאמעג ךיז

 טמענ ׳ךיש יד ןיא ייורטש ןײרא טפוטש ,רעיצרעביא םענעטאװ ןטלא ןײז

 טרעדנאװ ןוא ׳ןקעטש א — רערעדנא רעד ןיא ,קאז א טנאה ןײא ןיא

 ,רעלטעב א יװ ,טניה יד ךיז ןופ טבײרט רע .ןגעטש ןוא ןגעװ רעביא

 טײל .םמעדיוב־ײה ףיוא ןוא ןרעײש יד ןיא ןרעיופי יד ײב טקיטכענ ןוא

 ערעדנא ;ח״ת תנש ראפ ןופ ךאנ ןדלוש עטלא ףיוא־טנאמ רע זא ,ןגאז

 רענעטלאהאב א ־א^פ ןעמוקפא םורא־יוזא ליװ רע זא ,ןלײצרעד וצ ןםײװ

 טבײלב ,רעטכאט עקיצנײא ןײז ,עלעכער .המשנ ןײז טרעטאמ םאװ ,דניז
 עלעקנעב־ןםופ א ףיוא יז טציז געט עצנאג .םײה רעד ןיא ןײלא ענײא

 טכארבעגטימ טאה יז םאװ ,ךעלמירפם יד ןיא טנעײל ןוא ןעמיוק ןגעק

 ןירענעקליואװ א זיא יז םאד ,ריא ןגעװ טגאז׳מ ןוא ,דמערפ רעד ןופ

 ןיא ןבאה לאז לדײמ םאד זא ,וליפא טלײצרעד ןעמ .שדוק־ןושל ןיא

 ןבאה םעטתיבה־לעב רעײראג .ראטקאד א ײב שינײטאל טנרעלעג ןילבול

 רעבא ,טםאגוצ ןעמוקעג ןוא ריא וצ ךיז ןרעטנענרעד טװאורפעג ןיוש

 ־אב םעפע ןוא ןציז ןטעבעג טשינ ,טמוק־לצאקם טגאזעג טשינ טאה יז

 בור׳ם — ,ךעלעקפאק־הרזג ןיא ךעלבײװ עגנױ .םעזוב ןיא ײז ראפ ןטלאה

 ןענעז — ךעלכײב עקידתרבועמ יד רעביא רעכוטראפ ענעםירראפ טימ

 ןגעװ ןדער ןוא ןכײצ ןיא ריא טימ ןליפש ,ןכאמ ךעלײרפ ריא ןעמוקעג
 ןבאה עקינײא .ןעיורפגנױ ןופ רעגײטש רעד זיא םע יװ ,םיכודיש

 ראג רעדא ,ךיז ןעמיראב וצ ףיוא גנוריצ םאד ךעלעטעקש ןיא ןעמונעגטימ

 ןיא טײקידװעגיוט רעײז ןזײװאב וצ ,ןעלזיפש יד ןוא לאװ ןליונק יד

 ־נגעקא טשינ ײז ,ןעמיוק םײב ןציז ןבילבעג זיא עלעכער ראנ .ןקירטש

 ־ראפ טאה יז .קנאב עסאנ יד ײז ראפ טשיװעגפא טשינ ןוא ןעגנאגעג
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 ךעלביױו יד זא ׳ץלאטש יוזא טריפעגפיוא ךיז ןוא ןעמעג ערעײז טשיוט
 טאה ,ןעגנאגעגקעװא ןענײז ײז רעדײא •ןטעפש ןוא ןכאל ןביוהעגנא ןבאה

 ;ריט רעד רעטניה ןוטעג־ףור א ריא וצ עטצעל יד

 טשינ רעמ זיא עטאט ןײד ... !עלעכער ׳ףיקת יוזא טשינ ײז —
 . . . !ןצבק א ראנ ,ףולא ןײק

 רעבירעד ןוא ,עפאלש א ,טכאדעג םענײק ראפ טשינ ,זיא עלעכער
 טײג םאװ ,הנוגע יד ,עלעבײװ ענײלק םאד .ןבעגראפ ךם א ריא ןעמ זומ
 ,גײט טימ םרעטלומ יד ןטענק רעזײה יד רעביא קיטשרענאד ןדעי םוא
 טײצ יד טאה ןוא גילפ א ןופ רעקינײװ טםע עלעכער זא ,טלײצרעד
 ןוא ןײרא גאט ןיא טעפש זיב טפאלש יז .םישדח ײרד ןיא לאמנײא
 ,הימלא יד .טכרופ תמחמ רעצלעה טימ ריט יד טכאנײב טראפשראפ
 ,לזײה טגײלגנײא־בלאה א ןיא רעיומ םרזעלא ׳ר רעטגיה טניואװ םאװ
 ןיא פארא טשינ לאמנײק טמוק עלעכער זא ,ןרעיוא יד ןיא ןײא־טמיור

 .. . שינעפרעדאב ריא ןוט וצ ףיוה

 עכעלטע ,ײראג ןיא ,ח״ת תגש טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא עלעכער
 ,שטשאמאז טרעגאלאב ןבאה םעקאמאדײה יד ןעװ .תוטיחש יד ראפ ןכאװ
 ןוא טנעה יד ףיוא עלעציפ םעד טימ ײראג ןופ ןפאלטנא רעטומ יד זיא
 יד זיא ראי ףניפ .ןילבול ןײק ןעמוקעגנא ןשינעלגאװ עגנאל ךאנ זיא
 ׳ר .המשג יד טכיוהעגםיוא טאה עמאמ יד ןעװ ,ןעװעג טלא ענײלק
 עלעכער זיולב ןוא עװאדאלװ ןיא ןעװעג ןענעז החפשמ רעד טימ רזעלא
 זיא רע .ןמלא ןא — טחוש א רעטעפ א ײב ןילבול ןיא ןבילבעג זייא
 ,ןגיוא עזײב עטיור יד רעביא ןעמערב עטכידעג טימ ,רעכיוה א ןעװעג
 א ןוא רעטרעדנוזעגפא ןא ,ןדגעל יד זיב דראב רעצראװש א טימ
 ,ןטכעש טגעלפ רע ואװ ,ףיוה ןיא לרעמעק םענײלק םעד ןיא .רעגײװש
 ןגיולפעגמורא ןענעז׳ם ןוא טולב טימ עילאב א ןענאטשעג קידנעטש זיא
 טאה טנװא ןיא ,טכאנראפ יװ לקנוט ןעװעג טראד חא גאטײב .ןרעדעפ
 עטצירפשראפ־טיור ןיא ןעגנױ־בצק .לפמעל־לײא ןײלק א טגערבעג
 ־עג לאמעלא אד ךיז ןבאה ןדנעל יד ףיוא םרעםעמ טימ ןוא םרעצנעפש

 ןבאה רעניה ענעטכאשעג .תולוק עשיאיוג עבארג טימ ןגירשעג ,טײרד
 יד טימ טשטאפעג קיטםאה ,דרע רעטקײװעגכרוד רעד ףיוא ןפראװעג ךיז
 טעכאפעג ןוא ,טײהרעטעליוקעג ןעילפוצקעװא יװ ,לגילפ עטעטנעפעג
 טימ ןדנובעג םיפ יד — רעבלעק .רעזדלעה ענעטינשעגרעביא יד טימ
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 גנאל יוזא ןוא ןרעדנא ןפיוא םענײא פעק יד טגײלראפ ןבאה — יורטש
 ־ראפ ןענעז ןגיוא ערעײז זיב ׳ןעאלט ערשב יד טימ טפאלקעג
 ־עגםיוא ײװצ יװ ׳ןעזעג עלעכער טאה לאמ רעדנא ןא .ןראװעג טזײלג
 ןגיל טזאלעג יז ןוא גיצ א ןדנושעגפא ןבאה ןגנױ־רעלײק עטרימש
 ןוא ןעלפאצראװש עטשודיחראפ עטצעזעגםיורא טימ ,טײהרעטלײשעגפא

 .לכײמש ןטיוט ןימ א ןיא יװ ,ןײצ עםײװ עטלעטשעגסיורא טימ

 ארומ טאה עלעכער ןוא ,רעטעפ רעד ןםײהעג טאה דעב־לדײז ׳ר
 ,ןעמונעג טשינ רע טאה בײװ טײװצ ןײק .ןרעב־לדײז ׳ר ראפ טאהעג
 ,רעגיװש ןײז טריפעג טאה בוטש יד .טאהעג טשינ רע טאה רעדניק ןײק
 ,םקאװ יװ םינפ לעג א טימ ,עביוט א ,ראי טרעדנוה עפאנק ןופ הנקז א
 עכעלבלעג־קידלביא ךעלטניב ןוא ןעלצראװ טימ לופ ןוא ןפמורשעגנײא
 טימ ,עטלא ןא רעײז ןעװעג זיא ,טניואװעג ןבאה ײז ואװ ,רעיומ יד .ראה
 ןטבלעװעג םײב ,ךיוהרעדניא ךעלרעטצנעפ ענײלק טימ ןוא טנעװ עקיד
 ־תיב ןופ טײװ טשינ ,טאטש קע ןיא ץעגרע ןענאטשעג זיא יז .ןקלאב
 א יװ םרעטצניפ א ןוא םקירעדינ א ןעװעג זיא רעיוט עפייט םאד .םלוע
 יד .לםעג דנילב א ןיא ןײגוצםיורא לריט לאמש א טימ ,לײה
 ןוא ,רעכעל טימ לופ ,קילאט ןוא קידלגרעב ןעװעג זיא רעיוט ןיא דרע
 ןוא ןשיװרעדעלפ ,םעטאמש ײלרעלא טרעגלאװעגמורא אד ךיז ןבאה׳ם
 ןא טימ ,םירדח ײװצ טניואװאב טאח רעב־לדײז ׳ר •קעז עטליופראפ

 ־לדײז ׳ר ןפאלשעג זיא בוטש ןײא ןיא .עשינ רעלאמש א ןופ גנאגנײרא
 טימ ןעגנאהאב ,טעבלמיה טיירב א :ןײטש טאהעג טראד טאה רע .רעב
 א ןוא רעדנעטש א ,טעמאם םענעפארקעגפא ןטיור ןופ ןעגנאהריופ
 לרעמעק ןיא ןעמונראפ ןעװעג טשינ זיא רעטעפ רעד ןעװ .רעמלא־םירפם
 ןופ יװ ,לקנעב קידכעלײק א ףיוא ןציז אד רע טגעלפ ״דטיחש רעד טימ
 ןםיורג א ףיוא ןפראש עכעלנירג יד טימ םיפלח יד ןפײלש ,רעטםוש א
 ןטכער ןופ לגאנ ןקיציפש ןקיצנײא ןטימ ײז ןװאורפ ,ןײטש ןקישטאלפ

 אטשינ זיא׳ם ביוא ,רעיוא ןקיראה ןגנאל ןטימ ךיז ןרעהוצ ןוא רעגניפזײװ
 רעדא רפס א ןיא טמורבעגנײרא רע טאה — טשינ ןעװ .םגפ ןײק
 ןיא .טלמירדעג םורא־יוזא ןוא טםיופ א ןא ןרעטש םעד טראפשעגנא
 ־עג ןענעז אד .טײקשיטאבעלאב םאד ןעװעג זיא בוטש רעטשרע רעד
 ,קנעב ײװצ ,םעפעג םאד ןשאװ וצ ףאש א ןוא ןוט־רעםאװ א :ןענאטש
 יד .טםימ עפוק א רעביא םיזעב א ןוא ,עקישײלפ א ןוא עקיכלימ א



 ײראג ןיא ןטש רעד 54

 טקםעעג עטסירראפ א ,ןװיוא־קאב ןפיט א ןיא טכאקעג אד טאה הנקז
 ילאמ לפיװ .טלמרומעג םעפע. קיבײא ןוא םערעשטאק עגנאל טימ ךיז
 עטלא יד טאה ,ןליפש ךיז ןםיורדניא ןײגוצסיורא טרעגאב טאה עלעכער
 ,טעשיצעג ןוא ראה עריא ןםירעג ,טנאה רעקיכאנק ריא טימ טפאכעגנא יז

 .גנאלש א יװ
 ןוא טמיורעגנײא ריא יז טאה — . . . !עצינהפבנ ,ןײא־ץיז —
 !ךיוה־רעזײה ךיד סע לאז ןפראװ — .שײלפ רעקיטש טפײנקעגסיוא

 . . . !רעדלעװ עטםיװ עלא רעביא ךיד םע לאז ןגארט זא

 .עקינעפשרעדיװ א ןוא דניק טראפשעגנײא ןא ןעװעג זיא עלעכער
 יז טאה ענעי ןוא ןזיול יז לאז עבאב יד ,ןדײל טלאװעג טשינ טאה יז
 טימ רעמע םענרעצליה םעד ןיא .ץלאה ילטײש א טימ ןגאלשעג םורעד
 טגעלפ הנקז יד םאװ ,לטיר א ךיז טקײװעג לאמעלא טאה ץכעקנעװש
 ־קיטײרפ ןדעי .גנוריפפיוא רעטכעלש ריא ראפ דיומ יד ןםײמש טימרעד

 א ןיא פאק םעלעכער ןצעזנײרא קנאדרעביא הנקז יד טגעלפ טכאנראפ
 .ןעײרש ןופ ןראװעג קירעזײה זיא עלעכער ןוא רעםאװ סײה טימ רעטלומ
 עטלא יד טאה ,ןפיולמורא טשינ ןוא ןירעציז־בוטש א ןרעװ לאז יז ידפ

 .םידהפ ײלרעלא ןפראװעגנא ריא ףיוא

 םירבק ןאראפ ןענעז רעיוט ןגנאל ןיא זא ,טדערעגנײא ריא טאה יז
 ןצעמע ןיא ןרעקאל ןוא רעהפיוא ןא םורא ןטראד ןעילפ תומשנ זא ןוא
 ,הלוגם א ראפ ךוטראפ טײרב א ןוטעגנא ריא טאה יז .ןרעװ וצ לגלוגמ
 א ןעגנאהעגנא ריא ןוא ,קוביד ןײק ןטפעהאב טשינ ךיז ריא וצ לאז׳ם
 לאמא זיא עטלא יד ןעװ .ףלאװ א ןופ ןאצ א טימ עלעבראט ןענײל
 .ןקאלפ א טימ ןםיורדנופ ריט יד טראפשראפ יז טאה ,ןעגנאגעגקעװא
 ־עגנײרא זיא ךיוהרעדניא רעטסנעפ ןטביוטשראפ םענײלק םעד ךרוד
 ־עגנײא ,לטײנק א ןטכיולעג לאמעלא אד טאה׳ם ןוא טכיל קינײװ ןעגנורד
 ־ףאלש ןטבשומעגנא ןגנע ןיא .לײא טימ עלעברעש ןעמײל א ןיא טקנוט
 ןטראד ןופ טרעהעג ךיז טאה׳ם ןוא זײמ טצארקעג קידנעטש ןבאה רדח
 ןיא טעראפעג ךיז טלאװ טנאה א יװ ךײלג ,ןרעדור א ןוא שינעכראש א
 זיא ,ןעמיוק םײב ךיוה ,בוטש רעטשרע רעד ןיא ,שינעטכידעג רעד
 לאמ לפיװ .טפול יד ןענופעג ךיז טאה׳ם ואװ ,גנופיטראפ א ןעװעג
 ,טרעטעלקעגפיורא טאה ,רערעק־ןעמיוק א ןעמוקעג זיא ,טרעכיורעג טאה׳ם

 ןעװעג ןענעז ןגיוא ענײז .הנקז רעד וצ ןגירשעגפארא ןוא טעראפעג ךיז
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 ־םיוא ןוא ץראװש — םינפ םאד ,טײרדעגרעביא יװ ׳לםײװ טימ לופ
 טעכאפעג ןוא עבאב יד ןענאטשעג זיא ןטנוא .לװײט א ײב יװ ,טמירקעג

 .לטםיופ ןײלק ריא טימ
 ־ירקם א טימ ןושל־שיליופ ףיוא ןפורעג יז טאה — !יעשזיװ —

 (*.... !יעשזיװ !יעשזיװ — .לוק קידנעפ
 ןטלאהאב ךיז עלעכער טאה ,ןעמוקעגנא זיא רערעקנעמיוק רעד ןעװ
 ראפ דחפ טאהעג טאה יז .רעדײלק ןיא ךיז ןבארגעגנײא ,טעב ןרעטנוא
 יז ;םעלאב םענרעזײא ןא ןופ טראטשעגםיורא טאה םאװ ,םיזעב ןײז
 טאה רע םאװ ,קירטש עבארג עטרעכיורראפ יד ראפ ןקארשעג ךיז טאה
 םור רעד יװ ,טרעהעג טאה יז ןעװ ,ןרעװ םאלב טגעלפ יז ;טלקיװעגפיוא
 : םרערעקנעמיוק ײװצ ןעמוק ןגעלפ לאמלײט .ןוױוא םעד רעביא טלאפ
 .רענײלק א ןוא ,ץרש א ײב יװ ,ןםנאװ עטזיפשעגפיוא טימ ,רעכיוה א
 ־עגנײרא טאה ערעדנא רעד ןוא ךאד ןפיוא ןכארקעגפיורא זיא רענײא
 ןופ יװ ,ליוה ןגירשעגפיורא ןוא עפאק רעד רעטניה פאק םעד טקעטש
 םנכײצ עצראװש ליד ןפיוא ןבילבעג ןענעז ןײגקעװא רעײז ךאנ .בורג א
 א ןיא רעםעמ ןטימ ןעמוקנײרא טגעלפ טחוש רעד .םיפ עםעװראב ןופ
 תעב ןכארבעג ךיז טאה עציפושז עטרעדעפראפ ,עפײטש יד .ליומו לקניװ

 רע .ריט,רעד ןיא ןײגוצנײרא טלאטשעג עכיוה ןײז ןגיובעגנײא טאה רע
 :ןאטעג םורב א טאה

 ? םיבלכ יד ,טנתנעג ײז וטםאה לפיװ —

 ־מאשזדעג עטלא יד טאה — ...ןעײלק ןפיוה א ןוא הטורפ א —
 ןפמורשעגנײא ריא ןיא .ןיק ןטשרעטנוא םעד טצעזעגםיורא ןוא טעשזד

 .ןאצ ןײא ןײק ןעװעג טשינ זיא ליומ

 ךיז ןגײל ןזומ טגעלפ עלעכער ןעװ ,טכאנײב ןעװעג זיא קידארומ
 רעטעפ רעד טאה רעמאק־ףאלש ןיא .טעב־קנאב ןײא ןיא הנקז רעד טימ
 ןיפ טצפיזעג ןוא ,טקיטשעג ךיז טלאװ רע יװ ,טלכראכעג ,טכראנשעג רעװש
 טרעדנעלשעג ךיז ,עמש־תאירק טגאזעג גנאל־ןהעש טאה הנקז יד .ףאלש
 עטנערבעגנא טימ ריא ןופ טריפשעג ךיז טאה םע .לקניװ וצ לקניװ ןופ
 םאד ןביוהפיוא לדײמ םעד ײב יז טגעלפ לאמלייט .זײמ ןוא ןרעדעפ
 טימ ןכײרפ ןוא טנעה עטיוט טימ בייל םײה ריא ןפאטמורא ,דמעה

 .דײרפ רענײרמוא ןא םעפע

 .רעכע,ד (■
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 . . . !דיומ יד ,טנערב יז .. . !רעײפ !רעײפ_
 ןופ תױשעמ טלײצרעד יז טאה ,תוכשח ןיא ,טעברעביא םעד רעטנוא
 רעבירג ןיא ןעניואװ םאװ ,םינלזג ןופ :םרעטאנרעפיפ ןוא תױח עזײב
 ףיוא רעדניק ןטארב םאװ ׳רעםערפ־ןשטנעמ ןופ ;תופשכמ טימ ןעמאזוצ
 טײג םאװ ,ןרעטש ןיא גיוא ןײא טימ ליבםנאמ ןדליװ א ןופ ןוא ,ןזיפש
 .הכלמ־תב ענעריולראפ א טכוז ןוא טנעה יד ןיא םיובנענעט א טימ םוא
 ־עגפא ,רעטרעװ עשילרעטםיוא ןשימנײרא ןטימניא יז טגעלפ לאמוצ
 ןעלצראװראה יד ןבאה ןעלעכער ײב .ףאלש ןופ יװ ,עקיניזמוא ,עטקאה
 עלא טימ טלםײרטעג ,טקעװעג יז טאה יז ןוא קערש ןופ ןכעטש ןעמונעג

 :ןפורעג ןוא תוחוכ
 . . . ? עבאב ,וטםדער םאװ ,עבאב —

 ... !ארומ באה׳כ —



 ח
 ןירבגר \י^ ערבכבר

 .ןבראטשעג עטלא יד זיא האי ףלעװצ ןעװעג טלא זיא עלעכער ןעװ
 ןוא קעב־קנאב ןפיוא רדח ןטשרעדאפ ןיא ןגעלעג יז זיא געט ײרד
 א טיט ןדגובעגמורא ןעװעג זיא פאק רענײלק רעד .טםסוגעג טאה
 ײב יװ טפײטשראפ — םינפ עטראװקעגםיוא םאד ,עלײשטאפ רעטיור
 ןגיוא ענעפא יד ׳ףיורא טציפשעגםיוא — ןיק רעטשרעטנוא רעד ׳תמי א
 ןיא ןעװעג דארג זיא׳ם .לםײװ טימ לופ ,טײרדעגרעביא סואימ —
 טאה ףיוה ןיא לרעמעק־טכעש ןופ .רופכ־םױ ראפ ,הבושת־ימי־תרשע
 ־טםניד ןוא רעבײװ ןופ ןעײרשעג ,רעניה ןופ ײרעקאװק א טרעהעג ךיז
 ־טײג עטלא יד יװ ןוט קוק א ןעמוקעג זיא ץעמע זא ןטלעז .ןדײמ
 ,םעדײא רעד ,רעב לדײז ׳ר זיולב .ןעװעג דורט ןענעז עלא ןעד ,םיוא
 ־םיוא ןא ןצנאגניא ,םודנעפ־םודנעה ןפאלעגנײרא לאמ וצ לאמ ןופ זיא
 יד ,ןפראװעג ךיז טאה דראב יד .טולב ןיא רעטרימשעג
 טאה רע .טלטניפעג ןבאה ןעמערב ענעסקאװעצ יד רעטניה סעיװ עטיור
 רעפאלש רעד טגײלעגוצ ,רעדעפ ענעזדנעג א םעזוב ןופ ןגיוצעגםיורא
 טימ ךיז טקוקעגנײא ,ךאנ טמעטא יז ביוא ןעז וצ ,רעכעלזאנ יד וצ

 ;ןוטעג ץפיז א לאמ סעדעי ןוא ,טפאשטינעג
 ...!ףום א ןא השעמ^ א ...ענמ —

 עלא יװ ,רעב לדײז ׳ר רעטעפ רעד ,ןעװעג טנרעצרעד זיא רע
 תובקנ יד ןוא תורפכ טעליוק רע ןעװ ,גאט ןקילײה םעד ראפ לאמ
 ןבאה וצרעד .דײר עליוה ןוא שינעלײא רעײז טימ םיא ןקיטםעלאב
 ־עג טאה יז םאװ ,ןסטכעקעג יד טנערבעגנא ןעלעכער רעגנױ רעד ײב
 א יז טאה דחפ ןופ .טרעטאמראפ קראטש ןעװעג זיא יז םיראװ ,טכאק
 קנאב רעד ףיוא ןסעזעג זיא ,לטײנק םאד ןענערב טזאלעג טכאנ עצנאג
 ךעלנײװעג יװ רעקידנגאנ .טכאװעג טאה ןוא לאש א ןיא טליהעגנײא
 רעהפיוא ןא טלאװ יז יװ ,קילעקעיפ ןרעטניה טצלירגעג לירג יד טאה
 םורב ןליוה א לאמעלא טאה עװאקלא ןיא רעטעפ רעד .טנאמעג םעפע
 רע יװ ,ףאלש ןופ ןדער וצ ןביוהעגנא ײנםנופ לאמו םעדעי ןוא ןוטעג
57 
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 ליואװ טאה עלעכער .םענעליוהראפ א טימ טםעומשעגכרוד ךיז טלאװ
 ןיא .עטוג־טשינ טימ ןקלאב ןזיב לופ זיא בוטש יד סאד ,טםואװעג
 ־כרוד ןבאה טנעװ יד ףיוא ,טרירעג ךיז ןכאז־בוטש יד ןבאה ןעלקניװ יד
 ־ראפ עקיטלעװענעי ןופ ןענײשפא יװ ,םנטאש עכעלגנעל טבעװשעג
 ןוא פיל עטשרעביוא יד ןביוהעגפיוא הנקז יד טאה לאמוצ .רעײגײב
 טקערטשעגםיורא יז טאה לאמ רעדנא ןא .לכײמש ןקידמיואמ א ןוטעג
 יװ ,ריא טימ• טעכאפעג ,טעברעביא ןרעטנוא ןופ טנאה ענעםקאװ ריא
 ,רעגניפ יד טפמארקעגפיונוצ ןוא ,טפול רעד ןיא טכוזעג םעפע טלאװ יז
 ־ניא רופכ־םױ ברע הנקז יד זיא ןבראטשעג .ןפאכנא םאד לאז יז יװ
 ןיא רעביױו־אשידק־הרבח עקיםײלפ ןעמוקעגנא ןענעז דײלג .ירפרעד
 עםיורג טמעראװעג טאה׳מ .ןטניה ןופ ןוא טנראפ ןופ רעכוטראפ עטײרב
 רעטכידעג טימ ןראװעג לופ זיא בוטש יד ,הרהט ףיוא רעםאװ טימ פעט
 טרעפוק םעד טנפעעג טאה השא ןא .יורטש ןוא םעטאמש עסאנ ,עראפ
 ־עגפיונוצ ,םעקטײמ עטײרב עגנאל ראפ א טראד ןופ ןגיוצעגםיורא ןוא
 דיז טאה הנקז יד סאװ ,לצימ ןענײל א ןוא ,פעטש־םיתמ ןיא טײנ
 ץראװש א ןגארטעגנײרא טאה ערעדנא ןא ןטײרבעגנא רעירפ טאהעג
 א םרעב־לדײז ׳ר וצ טקישעגקעװא ןעמ טאה ןעלעכער .טערב־גארט
 ׳ר ןוא דיגרעדניא ןראװעג טכירעגנירז זיא היװל יד .הבורק רעטײװ
 טקישעג רעטעפ רעד טאה טכאנראפ .שידק טגאזעג טאה רעב־לדײז
 ־עגוצ ןעװעג ןיוש זיא ליד רעםאנ רעד .םײהא קירוצ ןעלעכער ןפור
 טקעטשעג ןבאה דרע טימ לטםעק א ןיא .דמאז טימ טישאב ןוא טמיור
 טליהעגנײא ןענאטשעג זיא רעטעפ רעד .טכיל־המשנ עקידנענערב ײרד
 טקעדאב טאה פאק םעד ןוא ,דיש ענעטנאװעג ןיא ,לטיק ןסײװ א ןיא
 טימ ןעגנאהאב ןוא םידעפ ענרעדליג טימ ןטפאהעגםיוא ,ביוה עסײװ א
 רעד ןופ טכײפ ןוא טמעקעצ ןעװעג זיא דראב עצראװש יד .ןזנארפ
 .טפירטעג ןוא ןפראװעג דיז ןבאה ,פעצ יװ עגנאל ,תואפ יד ״דװקמ
 עקילײה ענעי ןופ רענײא יװ טלאטשעג סאד טאהעג ןצנאגניא טאה רע
 ןיא טנעײלעג עלעכער טאה ײז ןגעװ םאװ ,םיאנת עקיטכרופ ןוא
 ףיוא טנעה עדײב טגײלעגפיורא טאה רע .שטײט־ירבע ףיוא דעלמירפם

 :טגאזעג לוק קידנענײװ א טימ ןוא פאק ריא

 ןוא טשטנעבעג ײז ...האל ,לחר ,הקבר ,הרשכ םיהלא דמישי—
 ,.. !םשה־ןעמל ,, , בוטש רעד ףיוא טכא ביג ןוא ,דניק ,טקילעזטײלעג
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 רעד רעבא ׳ןרעפטנעוצפא םעפע ןצפעל יד טנפעעג טאה עלעכער
 טשינ ריש ןוא םיורא זיא ׳ריט יד טלארפעגפיוא קיטםאה טאה רעטעפ
 ךיז ,בוטש ןטימניא ןײטש ןבילבעג זיא עלעכער .טכיל יד ןשאלראפ
 לאמ ןטשרע םוצ ןענופעג אד ךיז טלאוז יז יװ ,טניוטשרעד טקוקעגמוא
 טקוקעגנײרא טאה ךיוהרעדניא רעטצנעפ םענײלק ןכרוד .ןבעל ריא ןיא
 ,הללי א ןםירעגנײרא ךיז טאה׳ם ןוא ,טולב יװ טיור ,למיה קיטש א
 ־ביולאב ,ךעלםעג עלאמש רענילבול — .זיוה־טכעש םיורג ןײא ןופ יװ

 טימ ןעװעג לופ טציא ןענעז ,ןוז רעקידנעײגרעטנוא רעד ןופ ענעט
 ־נא ןעװעג ןענעז רעבײװ .םיכירכת ןיא םיתמ יװ ,ןעלטיק ןיא ןדײ
 טימ ןעגנאהאב ,ןפראש ענעדײז ןיא ,רעדײלק־פעלש׳ עםײװ ןיא ןוטעג
 ,רעדנעבמערא ןוא םעקליפשרעטיצ טיימ ,ןטײק־זדלאה עבארג ןוא לרעפ
 יװ ןעלקניפ ןוא ךיז ןפראװ םאװ ,גנירעיוא עגנאל ןוא ןשארב טימ
 רעדא תונמלא ןראװעג ראי־ײה ןענעז םאװ ,עקינעי יד .םטרעוױלגעג
 ,םמערא עטײרפשעגםיוא טימ ןפאלעגמוא ןענעז ,רעדניק ןריולראפ ןבאה
 ־םיוא קירעזײה^ןוא טרעמאיעג ,ןצעמע ךאנ טגאיעג ךיז ןטלאװ ײז יװ
 א ןענעז םאװ ,תונכש .עלוד יװ ,רעטרעװ ענעגײא יד ץלא ןגירשעג
 ךיז טפעלקעגוצ ,טפאכעגמורא ךיז ןבאה ,טגירקעצ ןעװעג ראי ץנאג
 ןטלאװ ײז יװ ,טײרב רעד ןיא ךיז טלקאשעג ,רערעדנא רעד וצ ענײא
 טזײרפשעג ןבאה ךעלבײװ עגנױ ...ןדײשרעדנאנאפ ךיז טנאקעג טשינ
 ,םירוזחמ עטשײלעג־דלאג יד ןגארטעג טנאה ןײא ןיא ,קידרעפאה ןוא ךיג
 ןרערט טימ טכאלעג ,פעלש םעד ןטלאהעגרעטנוא רעטײװצ רעד טימ
 ןבאה ןדיומ ריפ .זדלאה ןפיוא רערעדנא רעד ענײא ןפדאװעג ךיז ןוא
 םאװ ,הנקז עקירעי־טרעדנוה א ןגארטעג לוטש רעטעבעג־טיור א ףיוא
 גנוצעז־ןוז ןגעק טאה דײלק ןדלאג ריא .ןײג טנאקעג טשינ רעמ טאה
 ןוא ןלערק טימ טצעזאב לופ ,ביוה עכיוה יד ,רעײפ יװ ןטכיולעגפא
 ןוא ,ןגיובנגער ןופ ןרילאק עלא טימ טצילבעג טאה ,רענײטשלדײא
 א .טניװ ןיא טרעטאלפעג ןבאה רעדנעב ענעםעלטא עגנאל עריא
 ,דראב רענעגיולפעצ רעםיױו א טימ ,ןעײרד ןיא ןגיובעג ,ןקז רענײלק
 טײרפשעגםיוא טאה ,םעילוק ענײז ףיוא טראפשעגנא ןענאטשעג זיא
 םאװ ,טײל יד טשטנעבעג ןוא ,רעדנילב א יװ ,טנעה עקידרעטיצ עיולב
 זיא םאג־לוש עצנאג יד .ןײלק ןוא םיורג — ןעגנאגעגײבראפ ןענעז
 טײלעמערא .תורעק טימ ךעלשיט עקירעדינ ןופ ןראװעג טלעטשאב



 ייראג ןיא ןטש רעד 60

 דעלעקנעב־ןםיפ ףיוא ןםעזעג ןענעז — עטמײלעג ,עמוטש ,עמורק —
 םלוע רעד םאװ טימ ,תועבטמ ענרעפוק ןוא ענרעבליז טלײצעג ןוא
 ־לעב רענילבול רעד ,םחורי .גאט ןקילײה ןראפ טזײלעגםיוא ךיז טאה
 א ,ףיוה־לוש ןופ ריט רעד ײב ,ראי עלא יװ ,ןענאטשעג זיא ״דבושת
 לוק בארג א טימ טנײװעג טאה רע .רעטעטםארכעצ א ןוא רעםעװראב

 :רעגניפ יד ןכארבעג ,דניז ענײז ףיוא

 ...!םימ—חר ...םימ—חר . ..!ןד—יי ,לחומ טײז ,ןדיי —

 ׳טנעװ עקיד יד ןשיװצ ,םאג רענעפראװראפ רעד ןיא ,אד ראנ
 זיא עלעכער .לוקרעדיװ א זיולב םעלא םעד ןופ טרעהעג עלעכער טאה

 עריא ןוא ןרעיוא יד טציפשעגםיוא ,לעטש ןײא ףיוא ןענאטשעג גנאל
 ןטשרע םוצ ןעװעג זיא םע .ןראװעג רעטײרב ץלא ןענעז ןעלפאצראװש
 ראי םעדעי .ןײלא ןבײלברעביא טכאנײב רופכ־םױ לאז יז םאד ,לאמ
 טימ ןעגנערבראפ ןוא ןציז ןלאז ײז סעטרבח ןטײרבוצ עבאב יד טגעלפ
 טדערעג ,פעצ יד ןעטכאלפעג רערעדנא רעד ענײא טאה ןעמ .דיומ. רעד
 .שיט םײב לטניב ןײא ןיא ,ןעמאזײב ךיז ןטלאהעג ןוא שינרעטסילפ טימ
 ךיז טאה לאמנײא טשינ .עקידארומ א זיא רופכ־םױ ןופ טכאנ יד
 ןוא ןבוטש עשידײ ןיא ןלאפעגנײרא ןענעז םיצירפ םאד ,ןפאלראפ
 ןוא ןגײבםיוא ךיז טכיל יד ןגעלפ לאמלײט .תולותב יד ןעגנואװצאב
 טפא .ןכײלגסיוא רעדיװ ײז לאז רע ,יוג א ןכוז ןפיול טזומעג טאה ןעמ

 .רעדניק ענײלק ןעמוקעגמוא ןענעז סע ןוא תופרש ןפארטעג ךיז ןבאה
 לוש רעשילהק רעםיורג רעד ןיא יװ ״דשעמו רעד ןופ טסואװעג ןבאה עלא
 ־סנאמ ליפ ןראװעג ןטארטעצ ןוא טקיטשרעד טפאשגנע סיורג ןופ ןענעז
 טנערב םע זא ,לוק א טזאלעגםיורא טאה ןעמ תעב ,רעבײװ ןוא טײל
 ־לכ וצ שודקה־םױ סאד ,טנאקאב ןעװעג זיא םעד ץוחא .טאטש ןיא
 ןגירק סאװ ,ענעבראטשעג ןופ תומשנ טימ טליפעגנא טפול יד זיא ירדנ
 ןבאה םעטרבח עריא ןוא עלעכער .טלעװ רענעי ףיוא ןוקית ןײק טשינ
 טכיל יד ראפ ןגיולפעגײבראפ זיא המשנ א יװ ,ןעזעג ןײלא טלמחנא
 גנאל ןבאה ךעלמעלפ יד ...ןעמיוק ןיא ןראװעג ןדנואװשראפ ןוא

 ...טרעכיורעג ןוא טלקאשעג ךיז םעדכאנ

 עכעלטע ,ןײלא ענײא טכאנײב רופכ־םױ ןעװעג עלעכער זיא טציא
 .תמ םאד ןגארטעגסיורא טאה ןעמ יװ םעדכאנ העש

 ,ןשטנעמ ןפורנײרא ןוא םאג ןיא ןײגםיורא טלאװעג טאה עלעכער
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 .גנאגכרוד ןרעטצניפ ןיא ריט יד ןענעפע וצ טאהעג ארומ■ טאה יז רעבא
 ןבילבעג זיא ײרשעג םאד ראנ ׳ןעײרש וצ ןפיל יד טמירקעגםיוא טאה יז
 ־קנאב ןפיוא ןוטעג ףראװ א דיז יז טאה דחפ ןופ .לעק ריא ןיא ןקעטש
 ־רעביא ןוא םעיװ יד ןםאלשעגוצ ׳ליונק א ןיא טײרדעגנײא ךיז ׳לטעב
 ןעגנאגרעד זיא טנעװ יד רעטניה ןופ .קעדרעביא רעד טימ ךיז טקעדעג
 רעטנוא ןופ יװ ןעמוקעגריפא זיא לוק םאד .שינעמורב ליטש א ריא וצ
 עלעכער .ירדנ־לכ טגניז ןעמ םאד ׳טכודעג ךיז טאה ריא ןוא דרע רעד
 עטיוט ןופ ןענעװאד םאד טרעה יז םאד ׳ןענאטשראפ ךעלײרג טאה
 .ראי םאד םיוא טשינ רעמ. ןעמ טבעל םעדכאנ זא ׳טםואװעג טאה יז ןוא
 יד ריא וצ ןעמוקעג זיא םולח ןיא .ןפאלשעגנײא זיא עלעכער
 ־עגכאנ יז טלאװ ןעמ יװ ׳עטרעביושעצ א ׳ענעםירעגפא ןא — עבאב
 .טולב טימ טרימשעגםיוא ןעװעג זיא פאק ריא ףיוא עלײשטאפ יד .טגאי
 ןוטעג ןוא יורטש לפײה א טימ םינפ ןרעביא ןוטעג בײר א ריא טאה יז

 :ײרשעג א

 ...!עלעכער ...!עלעכער —

 ,ןםירעגפיוא ךיז ןוא בײל ןצנאג ןטימ ןוטעג רעטיצ א טאה עלעכער
 ־עג ןוא ןעגנולקעג טאה רעיוא ןטכער ןיא .ןטםגנא טימ ענעםאגאב א
 יז .קיטיױו עקראטש א טםורב רעד ןיא טריפשרעד טאה יז ןוא ׳טשיור
 .טנקירטעגםיוא ןעװעג ןענעז ןרערט יד רעבא ׳ןענײװ טלאװעג טאה
 יװ טרעהעג טאה יז .ריא ןופ ןוטעגפא זײװכעלםיב ךיז טאה קערש יד
 עטקאהעגפא טדער ןעמו ׳ךיז טגאי ןעמ ,בוטש רעד רעביא םורא טײג ןעמ
 ־עג ךיז ןבאה קנעב יד ףיוא ןוא עבורה רעד ףיוא פעט יד .רעטרעװ
 טאה טכיל יד. טימ לטםעק םאד .טפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ,טקור
 ןענאטשעג זיא טײקטיור־ךאלראש א .מלצ׳נעטעגרעטנוא ןוא טײרדעג ךיז
 יװ ,טקאנקעג ,ןכארבעג ךיז ׳ןטאזעג טאה םורא ץלא .טנעװ יד ןשיװצ
 ־ײב טעפש ...ןעמאלפ טימ ןעמונעגמורא ןעװעג טלאוו-זיוה םאד
 רע טאה ,ןעמוקעגמײהא זיא רעב־לדײז ׳ר רעטעפ רעד ןעװ ,טכאנ
 ןגיוא עטזײלגראפ טימ ,עטרעדיונקעגפיונוצ א ןגיל ןעלעכער ןענופעג
 טײל ,ײרשעג א טכאמעג טאה רעב־לדײז ׳ר .ליומ טקאהראפ א טימ ןוא
 ןוא ןײצ יד ןםירעגפיוא דיומ רעד טאה ןעמ .ןפאלעגפיונוצ ךיז ןענעז
 ןרעטנימ ןיא ןירענעק א ,ענעדײ א .ןײװ ןרעיוז ןעמוג ןיא ןםאגעגנײרא
 ןופ ןםירעגםיוא ,לגענ יד טימ םינפ ריא ןכאטשעצ טאה ,עטשלחראפ
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 ־עגקירוצ עלעכער טאה ףום םוצ .ראה םנפיוה עצנאג פאק ריא
 יז זיא טײל ןײק רעבא ״ןצכערק וצ ןעגוגאב ןוא םעטא םעד ןענואװ

 .ןראװעג טינ לאמנײק ןיוש רעמ

 רעד ריא ןופ ןראװעג ןעמונעגפא ןצנאגניא זיא טײצ עטשרע יד
 קנערק ײלרעלא רעבא ,ןושל םאד ןגירקעגקירוצ יז טאה ךאנרעד .רוביד
 הנותח טרעגאב טאה רעב־לדײז ׳ר .טרעמאלקעג ריא ןיא ךיז ןבאה
 ,תםחױמ א ןוא ראות־תפי א ןעװעג זיא יז םוראװ ,ןעלעכער טימ ןבאה וצ

 ־עגוצ טאה רע .רעטכאט ענעגײא ןא יװ טעװעטארעג יז טאה רע ןוא
 ײלרעלא טצונאב טאה רע .ןענידאב יז לאז םאװ ,דיומטםניד א ןעמונ
 ,ןירעכערפשפא ןא טכארבעגםיורא ריא וצ טא,ר׳מ .תולוגם ןוא תואופר
 זיא עלעכער .םעקװאיפ ריא טלעטשעג ״דנתשה טימ בײל ריא טלםפעג
 טזומעג יז טאה ןעמ ןוא ,ןלעטשפיוא ךיז טנאקעג טשינ ,ןעמאזײב ןגעלעג
 עריא ןיא ןםעגראפ ןכאמ וצ יז ידכ .ןראפשרעטנוא ןוא ןצעזפיוא
 טײהרעליטש ןוא ךעלמירפם טפיוקעג ריא רעב־לדײז ׳ר טאה ,ןײפ
 טגעלפ םאװ ,ראטקאד רעשיליופ רעד .הרות ריא טימ טנרעלעג וליפא
 א ןופ טנעײלעג ריא טימ לאמיוצ טאה ,ןגאלש־רעדא ןעמוק ריא וצ
 זיא יז ןוא ןראװעג רעםעב לדײמ םעד זיא טײצ רעד טימ .ךוב שינײטאל
 יז ןוא ןעמונעגפא ןבילבעג זיא םופ רעקגיל רעד רעבא ,ןענאטשעגפיוא
 ןוא ,ןבראטשעג םיצולפ זיא רעב־לדײז ׳ר .טפעלשעגכאנ םיא טאה
 ,דאבאב רזעלא ׳ר רעטאפ ריא וצ ןעגנאגעגרעביא קירוצ זיא עלעכער

 ...ןוז םעד ײם ,בײװ םאד ײם ןריולראפ לײװרעד טאה םאװ

 טאה יז .ערעדנא עלא יװ טשינ ןעװעג עלעכער זיא ןא טלאמעד ןופ
 ענעגראבראפ טימ ןגארטעגמורא ךיז ןוא קנערק עשילרעטםיוא טאהעג
 ערעדנא ,תאלח ערעװש םאד טאה יז זא ,טדערעג ןבאה לײט .ןטײקפאלש
 .ריא רעביא טקיטלעװעג דש א םאד ,טײהרעליטש טםעומשעג ןבאה

 ץלא זיא ןוא רקפה ףיוא טזאלעג יז ןצנאגניא רזעלא ׳ר טאה ײראג ןיא
 ־עג רעכנאמ טאה .רעפרעד יד ןופ ריא וצ ןעמוקעגמייהא רענעטלעז

 דײ רעד טאה ,המותי יד ,הדיחי תב ןײז ןגעװ םיא טימ ןדער טװאורפ
 :להובמ א יװ טרעפטנעעג ןוא פאק םעד טזאלעגפארא קידלוש

 ...!הנובת ןיאו הצע ןיא ...ךאמעג ךימ טזאל ,ונ ,טע —
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 ־עגמוא קאז ןלופ א טימ רעגערט־ןקאפ א ײראג ןײק ןעמוקעג זיא
 ־ריש ,סעקלמראי ןוא ןיליפת ,ךעלקאדרעסבײל ןוא םירפס עגעדנוב
 .ןעלטראג ןוא תוזוזמ ,ךעלעגײב־ערה־ןיע ןוא סניראטעפניק ראפ ןתולעמה

 טריר ןעמ ןעװ ,טשינ ןדײל ײז ןוא טײל עזײב עבטב ןענעז רעגערט־ןקאפ
 ־נענרער ךיז ןבאה םירוחב יד .ןזײל־וצ־ןבעג וצ ןײמ א ןא ,הרוחס רעײז

 רעד וצ קשח סיורג טימ טקוקעג ,זײװקיצנײא ןוא ךעלעמאפ םיא וצ טרעט
 ןוא רעגניפ יד ףיוא ןגיפשעג ,שיט ןפיוא טגײלעצ טאה רע םאװ ,םארק
 ־רעד וצ טשינ םיא ,ליטש ןוא טײקנטיהעגפא טימ רעטעלב יד טשימעג
 טאה רע .תודמ־לעב א ןעװעג ,םינפא ,זיא דײ רעד■ רעבא .ןענערעצ
 ןפאטוצמורא ךעלגנײ יד טביולרעד ,ןרעדנא ןיא לברא ןײא טקעטשראפ
 א .ןגיװשעג ןוא טרעגאב טאה ץראה רעײז לפיװ ןרעטשינוצמורא ןוא
 ײלרעלא ןופ ךעלנײװעג טסײװ ןוא טלעװ רעד ןופ טמוק רעגערט־ןקאפ
 ־םולש ףיוא טנאה יד טקעטשעגנײרא ,טקורעגוצ ךיז ןבאה ןדײ .תועומש

 :טגערפעג ןוא םכילע

 ? דײ ׳ר ,ריא טסײה יװ —

 .םעטאמ עשטיא —

 ? טלעװ רעד ףיוא ,םעטאמי עשטיא ׳ר ,םעפע ךיז טרעה םאװ —

 .ךרבתי־םשה טביולעג —

 ? ןדײ ףיוא ףליה ןגעװ םעפע ןעמ טדער —

 ... םשה־ךורב ,םוטעמוא ,יאדװא —

 ןוא װירב ךיז טימ ,םעטאמ עשטיא ׳ר ,רשפא טאה ריא —
 ? םיםרטנוק

 טלאװ רע ךײלג ,טראװ ןײק טשינ סעטאמ עשטיא ׳ר טרעפטנע
 ןעמ טדער ןכאז עכלעזא ןגעװ זא ,ךײלג ןעײטשראפ ןדײ ןוא ,טרעהראפ

 :טגאז׳מ ןוא זאנ רעד רעטנוא םעפע ןעמ טלמרומ .ןפא טשינ
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 ? אה ,םעטאמ עשטיא ׳ר ,אר ךאנ ךאד טבײלב ריא —

 ןוא ,לדרעב ךעלבלעג־יורטש קידנור א טימ ,רעקירעדינ א זיא רע
 ענרעטופ ענעכארקעגפא םאד .קיצרעפ ראי א ןײז וצ טלא םיוא טעז
 עטנײװעגםיוא עטכײפ יד רעביא טקורראפ זיא ,עלעמײרטש א יװ ,לטיה
 א ןיא רע זיא ןוטעגנא .ראטאק ןופ טיור זיא זאנ עראד יד ,ןגיוא
 יד ןוא ,דרע רעד ףיוא ךאנ ךיז טפעלש םאװ ,עציפושז רענעטאװ רעגנאל

 ןעלבארג םירוחב .עלײשטאפ רעטיור א טימ טלטראגעגמורא ןענעז ןדנעל
 טימ םנגיוב יד ףיוא־ןםײר ,ןקירעײז ןיא יװ ,םירפם ענײז ןיא טציא ןיוש
 ןײק טשינ ,ןגעװטםעדנופ ,ײז טגאז רע .םנדאש ןא־ןעוט ,רעגניפ יד

 ־עברא ענעטפאהעגםיוא יד טימ ךיז־ןליפש םרעפיטש ךעלגנײ .טראװ םורק
 ־עגםיוא וליפא טאה׳מ .ךעלעפאק עטדליגעג יד ןא־ןטםעמ ,ךעלתופנכ
 ־ײצ א ,דײש רענרעצליה א ןיא הליגמו א — ןגיל קאז ןיא ףיט זא ,ןענופ

 .דרע־לארשי־ץרא רעקידײרק רעםיױו טימ עלעקעז א ןוא רפוש רעקינ

 ,הרוחם רעד טימ ךיז ןעראפ עלא טרעײנ ,ןפיוק םעפע לאז ץעמע ןטלעז

 ןעגנערבוצנײרא דײ םעד תולובחת ײלרעלא טוט ןעמ זא ,ךיז טכוד׳ם ןוא
 ,רעטפאטשעגםיוא ןא יװ ״דרוחם ןײז ראפ טײטש רע רעבא .ןראצ ןיא

 ענעיורטש ןײז טמענ ,השודק ןעמ טגאז .טרא ןופ טשינ ךיז טריר
 טלעטש ,חקמ א ףיוא םיא ןעמ טגערפ .ןעלקאש םיוק־םיוק ךיז עםנאװ
 טשינ םענעי טקוק ןוא גנאל טרעלק ,רעבייוט א יװ ,רעיוא ןא ןא רע

 .ןײרא םינפ ןיא

 — .לוק ךעלקירעזײה ,ליטש א טימ רע טגאז — ? ךײש םאװ —

 ... טיג — טנעק ריא לפיװ

 ־עג טלאװ רע יװ טשינ ,עקשופ ענעכעלב א ןא־טלעטש רע ןוא
 .סנ־לעב ריאמ ׳ר ףיוא טלמאזעג ראנ ,טלדנאה

 ־יטש זיא יול .לאמטכאנ ףיוא םבר םעד יול םייא טפור טנװא ןיא
 .םידגנתמ סרעטאפ ןײז ,יבצ־יתבש תכ רעד ןופ טײז ׳רעד ףיוא טײהרעל

 ןריפש עלא ןראװ ,ןשטנעמ ענעבילקעג ,םילבוקמ ןדײ ףיונוצ ךיז ןעלמאז
 זיא׳ם .ןבעגוצרעביא םעפע טאה רעגערט־ןקאפ רעד זא ,ךעלרעפנײשאב
 טכאמראפ .אנוש םעשוניב ׳ר ,ףםױ ייכדרמ ׳ר ךיוא ײז ןשיװצ אד
 ןופ ךאל־לסילש םעד טפאטשראפ ןוא ןדאל םעד ,ביױו םיול ,עלעכענ
 .זיא רעגײטש רעײז יװ ,ןקוקנײרא טשינ ןלאז רעדניק םרזוע ,ריט רעד
 טימ ךעלצעלפ עראד טגנאלרעד עלעכענ .שיט םורא ךיז טצעז םלוע רעד
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 טםע םעטאמ עשטיא ׳ר .הקשמ לםיבא קעװא טלעטש זיא סעלעביצ
 ןוא ,טײהרעטײקעצ טשינ רעטנורא םיא טגנילש ,טיורב תיזכ ןײא זייולב
 .םײהל ןעקנירט ןוא רעצרעה יד ןענעלרעטנוא עטלמאזראפ יד טםײה

 .םיא ןעמ טכראה ,ראופמ ילכ א זיא םעטאמ עשטיא ׳ר זא ,ןיוש ןעמ טעז

 עםיורג ףיוא ןעגנונפאה ןא ךיז ןדניצ ןגיוא ןיא ןוא טכײפ םנרעטש ןרעװ
 םעד םעטאמ עשטיא ׳ר ףיוא טלפענק .ךיז ןרעטנענרעד םאװ ׳ןטײצ
 ןבירשעג ,וױרב ענעטעמראפ קאלשרעטניה ןופ םיורא טמענ ןוא קילזוט
 ןופ ןענעז וױרב יד .הרות־רפם א יװ ,ןיגת טימ ןוא בתכ שירפום טימ
 םינבר רעטרעדנוה .לארשי־ץרא ןיא ומירפ לאומש ןוא יניכיה םהרבא
 ,ןעמענ עשילרעטםיוא טימ םיד׳רפם— בור׳ם ,טעמתחעג ײז ףיוא ןענעז

 טרעװ .ןושל־םוגרת ןיא ןוא םיארומאו םיאנת ןיא ןענאמרעד סאװ
 ,ריט רעד רעטניה ןסיורד ןגול םאװ ,ךעלגנײ םרזוע זא ,ליטש יוזא

 ,טקאנק עלעברעש םעד ןיא לטײנק םאד .ךראש ןײק טשינ ןעמענראפ

 רעד ןיא ךיז ןעלקאש ,טנעװ ייד ףיוא ןרעטיצ םנטאש עגנאל ,טצירפש
 עבורה רעד ײב טײטש תםהױמ יד עלעכענ .ףיונוצ ךיז ןםיג ,טײרב
 ,ךעלעפע הרות־תהמש יװ ,ךעלקעב עקנארק יד .ךעלדניק טנערב ןוא

 טגנילש ןוא טײלסנאמ יד וצ קיטײז טקוק יז ;טמאלפעצ ןוא םײה ןענעז
 .טראװ םעדעי

 ,ליטש רעײז טדער ןוא רענעפמורשעגנײא ןא טציז סעטאמ־עשטיא ׳ר

 ־רעד רע .ןיזרד ןיזר ףיוא־טקעד דײ רעד .שינרעטםילפ טימ טעמכ
 יד ןשיװצ ןבילבעג ךאנ ןענעז השודקד ןיצוצינ קינײװ ראג זא ,טלײצ

 טאה םעד ןא לײװ ,ןירעד ךיז טרעמאלק ארהא־ארטם יד .תופילק
 תואבצ ׳ד תמחלמ א טריפ יבצ יתבש רעבא .שינעטלאהנא ןײק טשינ יז
 ־קירוצ טעװ ץוצינ רעטצעל רעד ןעװ .שרוש םוצ ףיוא ײז טגנערב ןוא
 תױשעמ תװצמ יד .אשידק־אכלמ!ןרעװ טקעלפטנא טעװ ,רוקמו םוצ ןרעק
 ןרעװ טרעדנעראפ ןלעװ םיפוג יד ,ןרעװ לטב ןצנאגניא סלאמאד ןלעװ
 ־םלוע ןופ תומשנ עײנ ןרעדינפארא ןלעװ׳ם ןוא תױנחור רעליוה ןיא
 ,ןרעהפיוא טעװ ןעקנירט ןוא ןםע .דובכה־אסכ ןרעטנוא ןופ ןוא תוליצאה
 עקילײה ןײז ףרצמ ןוא םידוחי ןײז דחימ ןעמ טעװ היברו הירפ טאטשנא
 בתכבש הרות רעד ןופ .ןענרעל טשינ ןעמ טעװ ארמג ןײק .תומש
 םיורג יוזא ןײז טעװ גאט רעדעי .תודום יד זיולב ןבײלברעביא ןלעוו
 ללח םעד ןליפנא טעװ הניכש רעד ןופ טײקרעטיול יד ןוא ראי א יװ
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 לוכיבכ ןוא הרייש ןעגניז ןלעװ שדוקה־ינפוא ןוא םיבורכ .טלעװ רעד ןופ

 ןופרעד גונעת רעד .תוינקדצ ןוא םיקידצ ראפ רועיש ןגאז טעװ ןיילא

 . .. ןבאה טשינ ץענערג ןײק ראג טעװ

 ־ןקאפ רעד סעטאמ עשטיא ׳ר ׳םרהוז ןוא םישרדמ טימ טיש רע

 טגאז רע ;םיפרש ןוא םיכאלמ ןופ ןעמענ ןא טפור רע ;רעגערט

 זעק רע ;ךאלמה־לאיזר ןוא םילוגלגה־רפם ןופ רעקיטש קינײװנםיוא
 .טצעזעג זיא רש רעדעװטעי סאװ ףיוא ,טםײװ ןוא למיה ןיא תולכיה עלא

 ־ראפ א ,קידצ ןסיורג א טימ ןוט וצ אד טאה׳מ זא ,ראלק ןיוש טרעװ

 דוסב ןרעװ ןטלאהעג לײװרעד לאז השעמ יד זא ,טבײלב .םענעגראב

 קע םײב אד טציז סאװ ,דיסח לדאג ׳ר ײב רע לאז ןקיטכענרעביא זא ןוא

 םיא טמענ .ןוט וצ טאה׳מ םאװ ,ןעז ןיוש ןעמ טעװ ירפרעדניא .שיט

 רע .םײהא ךיז וצ קעװא םיא טריפ ןוא טנאה רעד ײב דיסח לדאג ׳ר
 ׳ר רעבא ,ןאמ ןםיורג א ראפ טםאפ׳ס יװ ,טעב ןײז ןבעגפא םיא ליװ

 לדאג ׳ר טגײל .קילעקעיפ ןפיוא ןפאלש אקװד ליװ םעטאמ עשטיא

 ןטיױוצ ןיא רע טײג ןײלא ןוא ,ןשיק א ןוא ץלעפ א ןטדאד קעװא דיסח

 .ןוטוצ טשינ גיוא ןײק ןאק רע רעבא .ןטעב יד ןעײטש׳ס ואװ ,רדח

 .ןיב א ןופ יװ שינעמורב א קילעקעיפ ןופ ןעמ טדעה טכאנ עצנאג א

 ,קילעקעיפ ןפיוא קיטכיל זיא׳ס ןוא הרות טנרעל סעטאמ עשטיא ׳ר

 ןצנאגניא אד זיא׳ם ליואװ יװ ,טנײשעגנײרא ןיהא טלאװ הנבל יד ךײלג

 ־טםיג ,פארא סעטאמ עשטיא ׳ר טכירק גאטראפ .רעטצנעפ ןײק אטשינ

 רעבא .שרדמ־תיב ןיא קעװא טײהרעליטש ליװ ןוא רעםאװ־לגענ פא

 וצ וצ ךיז טראש רע .ןוטעגםיוא טשינ טנײה ךיז טאה דיםח לדאג ׳ר

 :ןײא טמיוד ןוא ןגיובנלע םײב ןא םיא טריר ,ןםעטאמ עשטיא ׳ר

 ... םעטאמ עשטיא ׳ר ,ןעזעג ץלא באה׳כ —

 סעטאמ עשטיא ׳ר טלמרומ ~ !ןעזעג־ןעװ ,ןעזעג־םאװ ,ונ־טע —

 הקיתש הפי — .אשמ רערעװש א רעטנוא יװ ,ןײא ךיז טגיוב ןוא

 . . . םימכחל

 ןוא הרוחם ןײז רעדיװ םעטאמ עשטיא ׳ר טגײלעצ שרדמ־תיב ןיא

 א ןיא קאז םעד קעװא רע טלעטש ןעגװאד ןכאנ .הנוק א ףיוא טראװ
 ןקוקוצרעביא ,בוטש וצ בוטש ןופ יױאג רעביא ןײג ךיז טזאל ןוא לקניװ

 זענעז םאװ ,רעגערט־ןקאפ יד ןופ רעגײטש רעד זיא׳ס יװ ,תוזוזמ יד

 רע טכירראפ ,זיױג א הזוזמ א ןיא רע טניפעג .םירפוס ךיוא בור׳ם



 67 רעגערטנקאפ רעד סעטאמ עשטיא ׳ר

 טײג ןוא הטורפ א ראפרעד טמעג ׳ןעפ רענעזדבעג א טימ ט־־^ ןפיוא

 .רעטײװ

 ןעלעכער ײב .ןעלעכער וצ ןא טמוק רע זיב ,גנאל יוזא רע טײג
 סעטאמ עשטיא ׳ר .למיש ןםײװ טימ ןםקאװאב ,עטלא ןא הזוזמ יד זיא

 טלקיװ ,ךעלעגענ יד םיורא טיצ ,לגנעװצ א ענעשעק ןופ םיורא טמענ

 יצ ,טכיל ןגעק ןקוק וצ ידכ ׳רעטסנעפ םוצ טנענעג ןוא הזוזמ יד ףיוא

 רעד זא ,םיורא ךיז טזײװ .ןעגנורפשעגפא טיג ןענעז תױתוא יד

 טליעפ ידש ןופ ןישירעד ןיא זא ןוא טקעמעגפא ןצנאגניא זיא היוה־םש

 רע ןוא טגעה יד ןרעטיצ וצ דיי םעדי ײב ןא ןביוה .לפעק עטכער סאד

 :הדפקה םיורג טימ טגאז

 ?אד טניואװ רעװ —

 .עלעכער טרעפטנע — דאבאב רזעלא ׳ר ,עטאט ןײמ טגיואװ אד —

 םעד טבײר ןוא םעטאמ עשטיא ׳ר טגאז — ? דאבאב רזעלא ׳ר —

 ןופ להקה־שאר ,ךיז טכוד ,ךאד זיא רע — .ןענאמרעד וצ ךיז ,ןרעטש

 ? טאטש

 טגײה ןוא להקה־שאר ןעװעג רע זיא ,עלעכער טגאז —- לאמא --

 ... רעביולק־עטאמש א רע זיא

 '.שטיװק א טימ ןוא ךיוה ךיז טכאלעצ יז ןוא

 סעטאמ עשטיא ׳ר טרעה םאד —■ ךיוה ןכאל לאז רעטכאט עשידײ א

 ־טײװ ענײז טימ קיטײז ריא ףיוא קוק א טיג רע ןוא ,לאמ ןטשרע םוצ
 ־נירג־ליק ןוא עטמערבעגמוא ,ןגיוא עטרעװילגראפ עטקורעגרעדנאנאפ
 ,טזאלעצ ןטכעלפ עגנאל ייד ןענעז ןעלעכער ײב .שיפ א ײב יװ ,עכעל

 זיא םיגפ בלאה ןײא .יורטש ןוא ןרעדעפ טימ לופ ,הפשכמ א ײב יװ

 סעװראב זיא יז .סאלב —• עבלאה ערעדנא םאד ,ןגעלעגפא יװ ,טיור

 םעד ךרוד טעז׳מ םאװ ,דײלק טיור ןסירעצ טלא ןא ךיז ףיוא טגארט ןוא

 ןא יז טלאה טגאה רעקניל רעד ןיא .בײל ריא ןופ רעקיטש םיורא

 ןשיװצ ןופ .שא טימ שיװיורטש א — רעטכער רעד ןיא ,פאט םענעדרע

 ־עצ ,ןעלפאצראװש עטצילבעצ ראפ א םיורא םורק ןקוק ראה ןסאפ יד
 השעמ יד זא ,דײ רעד ןיוש טײטשראפ .תפרוטמ א ײב יװ ,עטלכײמש

 :טגערפ רע ןוא ,טושפ טשינ זיא

 ? הלותב א רעדא ,שיא־תשא ןא ריא טנעז —-
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 זופ ןברק א — .תוזע טימ עלעכער טרעפטנע — !הלותב א —

 . . . רעטכאט םחתפי יװ ,טאג

 .טנאה רעד ןופ הזוזמ יד םיורא טלאפ ןסעטאמ עשטיא ׳ר ײב

 טשינ רעטרעװ עכלעזא ךאנ רע טאה סיפ יד ףיוא טײטש רע טניז

 ,ןפ,יר יד ןשיװצ ליק םיא טרעװ םע זא ,שוחב טריפש רע .טרעהעג

 ענײז .רעגניפ עטלאק־זײא טימ ןעמונעגנא טראד פיא טלאװ׳מ ךײלג

 ראנ .בוטש רעד ןופ ןפיולוצםיורא ףיוא יװ ןעלקאװ ךיז ןעמענ סיפ

 ךיז רע טצעז .געװ ןײק טשינ זיא סאד זא ,רע טײטשראפ ךײלג

 ,טניט־שילאג לשעלפ א ,עריװ א םיורא טמעג ,לטםעק א ףיוא קעװא

 יז טשיװ — ןוא ןײא יז טקניט ,זאלג לקיטש א טימ ןעפ יד טצינשראפ

 .עקלמראי רעד ןיא פא קירוצ

 ־רעטניה ריא וצ רע טגאז — !ךײלג טשינ טםדער וד ,לדײמ —
 טשינ טגנאלױאפ ךרבתי־םשה — .שינעלקנעװק ןגנאל ךאנ ןוא ץכעלײװ

 ןאמ א ןבאה ףראד רעטכאט עשידײ א . . . ןשטנעמ ןופ תונברק ןײק

 ... טײקשידײ ןטיה ןוא

 וצ םיא וצ טקניה ןוא עלעכער טגאז — !טשינ ךימ ליװ רענײק —

 ןדײם — .חיר רעשירעבײװ א עײװ א םיא ףיוא טיג׳ם זא ,טנעאנ יוזא

 . .. !ןטש ןטימ ןבאה־הנותח לאז׳כ

 עסיורג .ףוס םוצ ץכעקולש א טימ ,קיציפש ךיז טכאלעצ. יז ןוא

 ןופ סיורא טלאפ פאט רעד ,ןגיוא עריא ןופ ןעניר ןעמענ ןרערט עקיצנאלג

 ליװ סעטאמ עשטיא ׳ר .סנבראש ףיוא ךיז טכערבעצ ןוא טנעה עריא

 ,טראה ןוא רעװש םיא טרעװ ליומ ןיא גנוצ יד רעבא ,ןרעפטגע סעפע

 ,טנעװ יד ,רעמלא יד :קילב ןראפ םיא ךיז טײרד ץלא .עדמערפ א יװ

 קעלק א ןוא ךיז טפראװ טנאה יד רעבא ,ןבײרש טװאורפ רע .ליד דעד
 לבוקמ רעד םעטאמ עשטיא ׳ר ןײא־טגיוב .טעמראפ,ןפיוא ךיז טלעטש

 םעיװ יד טימ טלטניפ ,ןרעטש םעד טשטײנקראפ ,פאק םעד קירעדינ

 .ןעמעלא םעד רעטגיה טקעטש סאװ ,דום םעד לאמנײא טימ טפײרגאב ןוא

 ךאנ טוט׳מז יװ ,טנעה עדײב ןופ לגענ עסאלב יד ףיוא קוק א רע טיג

 :ןײלא ךיז וצ טײהרעליטש טגאז ןוא ,הלדבה

 . . . םימשה ןמ זיא ךאז יד —



 <ו

 ןסלמכמר וצ וגױכרש ובסיש ־סוגובןגזג גגשטיא ׳ר

 וצ ןשטננןמ עגעגײא טקישעג לבוקמ רעד םעטאמ עשטיא ׳ר טאה

 ןתח רעד■ זיא ןמלא ןא :יוזא ןוא יוזא ןרעפטגערעביא לאז ןעמ ,ןעלעכער

 עגעטאװ א :זיא םגײז לזמ־ירבאד עצגאג םאד .ןאמ רעגײמעג א ןוא

 ,בײל ןליוה ןפיוא ןטק־תילט א ,ןכאװרעדגיא ײם ,תבש ףיוא ײס עציפושז

 רעד רעבא .ןיליפת ראפ ײװצ טימ חילט א ןוא ןרעדולפ׳ ■ענעגײצ ראפ א

 זיב ריט־לזיװ א ןופ ןזײפש טוט רע ןוא קידמעראברעד זיא רעפעשאב

 ןראװעג ןריובעג זיא עלעכער רעדײא געט קיצרעפ .זיול א ןופ רעײא יד
 ׳ר ןופ רעטכאט יד :ןעמיוז ןפארט מעד ןגעװ ןפורעגםיוא ןעמ טאה

 לאז ?דײר ןפלעה ריא ןלעװ םאװ טגײה .ןםעטאמ עשטיא וצ רזעלא

 ןרעשאב טעװ טאג זא ןוא ,לאמ־םנק א ןפורפיונוצ ןעמ טעװ ,אי ןגאז יז

 ןלאצסיוא ןוא תוגתמ־הלכ יד ןײז־קלסמ ריא רע טעװ ,לארשי־ץרא ןיא
 . . . טלעג־המיתח

 םעד יול ,לבוקמ רעד ףסױ־יכדרמ ׳ד ןעלעכער וצ קעװא ןענעז
 ,זיא רעגײטש ןײז יװ ,טאה ףםױ־יבדרמ ׳ר .בײװ ןײז עלעכענ ןוא םבר

 זיא םעטאמ עשטיא ׳ר זא ,טנראװעג ׳ליד ןיא עילוק רעד טימ טפאלקעג
 םיא היכז א זיא׳ס זא ןוא ׳חבש וצ תבש ןופ טםאפ ,שטנעמ רעקילײה א

 ,טאטש רעד ראפ גגוצישאב א ןײז ךיוא טעװ׳ס .ןאמ א ראפ ןבאה, וצ

 עטשרעטגוא יד ןםיבעג טאה סבר םעד יול .ןטלא,דפיוא ךיז טעװ רע ואװ

 יד טאה עלעכעג .הלותב רעד ןופ קילב ןײז ןעמונעגפארא טשינ ןוא פיל

 ךאז יד ןריפםיוא ךיז ןעמונעג ןײלא ןוא ,טקישעגםיורא■ קירוצ טײלסנאמ
 ־עגגײא ןעװעג ןענעז ןעלםקא עריא .טײקידנעטשראפ רעשירעבײװ טימ

 ענעדײז א טאהעג יז טאה פאק ןפיוא ,לאש רעשיקרעט א ןיא טליה

 ־ןרעיוא ענעסירעגכרוד לאמליפ יד ןופ ןוא ׳תבש ןיא יװ ׳עלײשטאפ
 ־עגכאנ ךיז ןבאה, ׳רעטכעט עשידיגנ ײב טפא טפערט׳ם יװ ,ךעלפעל
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 ךיז תובישח טימ טאה יז .גנידעיוא ענרעדליג עסיורג יױוצ טלבמאב

 א ףיוא םיפ יד טראפשעגנא ,קנאב רעקישיילפ רעד ףיוא טצעזעגקעװא

 רעד ףיוא ,רעביאנגעקא טרא ןא דיומ רעד ןזיװעגנא ןוא עלעקנעב־ןסיפ

 ,ףנאפ א טימ זאנ יד טציינשעגסיוא יז טאה ךאנרעד .קנאב רעקיכלימ

 ,דײלק־ןטראק ריא ןופ עלאפ רעטײרב רעד ןא רעגניפ יד טשיװעגפא

 :ןגאז וצ יוזא טגאזעג ןוא

 ־עג א זיא עטאט ןײד לײװ ,עלעכער ,סיורג ריד ײב טשינ ײז —

 וצרעד . . . טאראב םטאג ףיוא טזאלעג ךיד טאה רע ןוא ןאמ רענײמ

 ןדעראב טײל . .. טכאדעג םענײק ראפ טשינ ׳עפאלש א ךעבענ וטסיב

 םעד וצ־קעד ,ןלעב א וטסאה . . . ןרעװ דנאש וצ טסעװ וד ןוא ךיד

 ײב אד ןענעז ,ןגיוא ענײד ןיא ןלעפעגליואװ טשינ רע טעװ ... פאק

 . .. תורוש ףלעװצ ןדײ

 טימ םינפ סאד טלעטשראפ ,עטרעדורעצ־בלאה יד ,עלעכער טאה

 ןענײװאב ןוא ןעשעה ןביוהעגנא ןוא ךיז ןגיובעגנײא ,טנעה עלעדײא עריא

 ןא טשינ ריש ןריר ראה עגנאל יד .עבשױמ א יװ ןצנאגניא — לזמ ריא

 עלעכער ןוא טדער עלעכענ .ןרעטיצ ןעלםקא עשלדײמ יד ,ליד םעד

 ־םיורא טשינ טראװ ןײק ןאק יז ןוא ךיז טלםײרט טסורב ריא .טצכולש

 ןוא — ליװ יז גנאל יװ ןרעמאי דיומ רעד עלעכענ טזאל .ןעגנערב

 ,סנירעבאה ןופ ןעײרשעג־יױו יד וצ ײם טניואװעג זיא יז .ףיוא טײטש

 ףיוא ךיז טליפש עלעכײמש ןפילשעג־גולק א .תולכ ןופ ןגאלק םוצ ײס

 : טײלסנאמ יד וצ רעטעפש טגאז יז תעב ,ןצפעל עריא

 רזעלא ׳ר ראנ לאז ... עגושמ טשינראג זיא יז ,השקשינ —

 ... ןרעײלשראפ יז ןעמ טעװ ,ןעמוק

 לםיבא ,טײל םעםעטאמ עשטיא ׳ר ,םילבוקמ ןדײ ףיונוצ־ןעמענ

 ,רעפיול א ץראה־םע ןא רעפרעד יד רעביא םיורא טקיש ןעמ ןוא ,ץנימ

 חילש רעד ךיז טמיוז .ןעגנערב םיא ןוא ןרזעלא ׳ר ןכוזפיוא לאז רע

 ןוא דוםב ןעמ טדער .ןרעה טשינ ךיז ןופ טזאל ןוא געט עכעלטע ןיוש
 ,ןראװעג גרהנ ,ךעבענ ,ןענעז חילש רעד ייס ,רזעלא ׳ר ײס זא ,טםגנא טימ

 ,רעכאמ־ףושיכ א ןוא רזכא ןא ,יוג א טניואװ אציצאק ףראד ןיא םיראװ

 ןלעקנוט ןיא לײװרעד טציז סעטאמ עשטיא ׳ר .פעק עטיוט טלזנעװ סאװ
 ןרעביא ךיז רע טלקאש גאט ןצנאג א .טראװ ןוא דיםח לדאג ׳ר ײב רדה
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 ,ץיא־ןפאלש עלא ןעװ ,טכאנײב .תומש ןיא קסוע זיא ןוא רהווז־ינוקית

 סאװ ,ץחרמ םוצ ךיז טזאל ןוא בוטש ןופ סיורא הבנגב ךיז רע טראש

 ןופ ריט רעד ראפ .םלוע־תיב ןטלא םעד ןוא שדקה ןשיװצ ךיז טניפעג

 .ןנימ־רב א ףיוא טראװ ןוא טערב־הרהט סאד טראפשעגנא טײטש שדקה

 יװ תובצמ ענעקנוזעגנײא־בלאה יד סיוא־ןעעז הנבל רעד ןופ טכיל ןגעק

 זיק קיטש א סעטאמ עשטיא ׳ר ןא טדניצ דאב ןיא .ןעמאװש עדליװ

 ןענײז דאב ןיא טנעװ ייד .ץאקרוטש א יװ ךיוהרעדניא סע טלאה, ןוא

 ,ץעק ןעגנירפש קנעב ענרעצליה יד ףיוא .ןעמיוק א ןיא יװ ץראװש

 ־טשינ יװ ׳ןגיוא עטרעײפעצ טימ ןוא טײהרעקידנגײװש םורא ךיז ןגאי

 ןבענ רענײטש עטנערבעגרעביא יד ןגיל ןפראװעצ ןוא טלאק .עטוג

 עראד סאד .סיוא ךיז טוט סעטאמ עשטיא ׳ר .הפרש א ךאנ יװ ,ןוױוא

 ךיז ןרעגלאװ ןופ ןכאטשעצ ,ראה עלעג טימ ןסקאװאב טכידעג זיא בײל

 ןופ ןסיבעצ ןוא ,םיפוגיס ענײז ןופ ענײא זיא סאד סאװ ,ץכעירב ןיא

 טזאל ,פערט ענרענײטש עמורק יד טימ רעטנורא רע טױג ליטש .ײלפ

 א ןא רעטנוא ךיז טקוט ,רעסאװ ןטלאק־זײא ןיא ץפיז א ןא פארא ךיז

 ־אפ רע טקעטש ךאנרעד .טונימ עכעלטע ףיוא םלענ טרעװ ןוא קסוילפ

 .היח־רעסאװ א םעפע יװ ,פאק םענעגאװצעגפא ןלעג ןײז םיורא ךעלעמ

 .ב״ע םש ןופ רפםמ ןטיול ,לבוט ךיז דײ רעד זיא לאמ קיצעביז ןוא ײװצ

 עװצח ןטכירפא םײהא טײג ןוא ןא ךיז רע טוט םעדכאנ

 סאװ ,רדח םעד ןיא םורא סעטאמ עשטיא ׳ר ךיז טײרד גאט זיב
 ־רעד וצ טשינ ידכ .טרעדנוזעגפא םיא ראפ טאה, דיםח לדאג ׳ר

 ־לײא ןיא לטײנק סאד ןא טשינ רע טדניצ ,עטתיבה־לעב יד ןענערעצ

 רעטצניפ רעד ןיא םורא־טזײרפש ,שא טימי פאק םעד טישאב רע .לפמעל

 :םינוקית קינײװנסיוא טגניז ןוא תוצח פא טכיר ,טנאװ וצ טנאװ ןופ

 אוה־ךירב־אשדוק זא ,טעב ןוא ,שדקמה־תיב ןופ ןברוח םעד ףיוא טנײװ
 ןשיװצ .ךיז ןופ ןבירטראפ טאה רע עכלעװ ,הניכש יד ןעמענקירוצ לאז

 ־נײא ךיז טלאװ רע יװ ,ליטש רע טרעװ רערעדנא רעד ןוא הליפת ןײא
 ןוא ןטלעװ ערעדנא ןיא ץעגרע פא ךיז ןעוט םאװ ,ןכאז ןיא טכראהעג
 ןםיורדניא .ןרעיוא ,סעםעטאמ עשטיא ׳ר ,ענײז וצ זיולב ןעײגרעד םאװ

 ןופ שינעסײר א ךיז טימ טגנערב ,ןדאל יד טלםײרט ,טניװ רעד טזאלב
 ךיז טפאכ דיםח לדאג ׳ר .ןעמאמ א ןופ ןײװעג סאד ןוא דניק קנארק א

 .סעומש א ריא טימ ןא טביוה ןוא טעב־למיה ןיא תינולפ ןײז טקעװ ,ףיוא
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 זיא סעטאפ עשטיא ׳ר . .. עלעבער ״ריכז עםיורג א טאה יז

 ... תקידצ א ךיוא זיא ןײלא עלעכער זא םיגפא . . . שודק א

 ׳ר ןופ ײם טשינ טרעה׳מ ןוא געט טכא יװ רעמ ןיוש ןעמ טראװ

 טשראפ ײראג ןײק טמוק סאװ ,יוג ןדעי .חילש םעד ןופ ײם ןוא ןרזעלה

 םעד ׳ןרזעלא ןגעוו ,ןאװיא ,טרעהעג לאמא טשינ וטםאה — : םיוא ןעמ

 ׳ךאנאב בײל טנגעגאב וטסאה רשפא ןוא ?רעיומ רעד ןופ תיבה־לעב

 טקורראפ יוג רעד ראנ ?ןעלדײװ עשידרעפ ןפיוקפיוא טגעלפ םאװ

 ־טעה טקוק ,ןרעטש םעד טבײר ,םעלדוק יד רעביא טוה מענעםפעש ןײז

 :טהנעט ןוא ,ןגיוא יד טימ טלטניפ ,ןענאמרעד וצ ךיז ,טײװ

 ... טרעהעג טשינ ,ןעזעג טשינ ,טאװ —

 .עטאלב רעפיט רעד ןיא קעװא טנאפש רע ןוא

 ןעארק .המותי ןײא ךאנ ןוא הנוגע עײנ א ײראג ןיא ןעמוקעגוצ זיא

 ןםעטאמ עשטיא ׳ר זיולב ;רעכעד יד ףיוא םעד ןגעװ ןיוש ןעקארק

 .רעצ םיורג ןבאה ןופרעד טעװ רע זא ,טםײװ׳מו לײװ ,טשינ ןעמ טלײצרעד

 עלעכער .העבש טצעזעג ךיז טאה בײװ ,םחילש םעד ,םכאנאב בײל

 ןעמ .סעטיאבג ריא םורא ןיוש ךייז ןעײרד םע ןוא ןגיוא יד םיוא־טנײװ

 עטלא רעביא ריא ראפ טײנ ןעמ ,ךעלפעט ענײלק ןיא ןסע ריא ראפ טכאק

 יד עלעקניכ .ןדערסיוא ריא ןוא'ןטםײרט יז טמוק ןעמ ןוא םישובלמ

 טשינ ריא וצ ךיז ןלאז םידש ,ןעמאזוצ ריא טימ טקיטכענ עמורפ

 .ןטפעהאב

 ריא טגנערב ןעמ סאװ ,רעצכעקעג יד ןופ .קנארק זיא עלעכער

 יז טריפ רעבײװ ןופ רעגײטש םעד ,טשינ טעמכ יז טכוזראפ ,ןגארט וצ

 ןוא ןיהא בוטש רעד רעביא םורא ךיז יז טײרד ןהעש עגנאל .טשינ

 ןוא ןטלאפש עלא ןיא ןכוז ןײא ןיא טלאה ןוא ,גײטש א ןיא יװ ,קירוצ

 עקיטכיל םאג א ךיז ןביג ,טיוה רעלעה רעד ןופ ,לאמלײט .רעכעל

 לאמ רעדנא ןא .ןגער א ךאנ םיוב א ןופ יװ ,ןגיוא עריא ןופ םנפארט
 ןוא ןבוטש עבורח עלא ןיא פא טכליה׳ם זא ,ךיוה יוזא ךיז יז טכאלעצ

 סאד יז טגנעהראפ ,ףאלש ןראפ ,טכאנײב .רעיומ רעטלא רעד ןופ גנעג

 רעד ראפ טכרופ טאה יז ןראװ ,רעדײלק עטלא ײלרעלא טימ- רעטצנעפ

 .ןטלאפש יד ךרוד ןײרא ןקוק טכענ עלעה יד רעבא .הנבל רעד ןופ ןײש

 ןרעטיצ׳ם ןוא ןקעלפ עקיטכיל ךיז ןעדיוה טנעװ ענעכארקעגפא יד ףיוא
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 ,דמעה ןזיולב ןיא טעב ןופ פארא טכירק עלעכער .לרעפ ךעלרינש

 ץלאה םענעקורט ןיא ןכראש םוצ ןוא זײמ ןופ ןצארק םוצ וצ ךיז טרעה

 טכידעג א טימ ארק א ןםיורדניא ףיוא ךיז טקעוז לאמלײט .ןװיוא ןשיװצ

 יד זא ,טכודעגסיוא ןעלעכער ךיז טאה גאטראפ טלמונא .שינעקארק

 ־עגנא רעטניװ ןטימניא ןבאה רעביאנגעקא רעמײב־ןאטשאק עטײנשראפ

 . .. ןעילב וצ ןביוה

 שליבםנאמ א טכאנ רעד ןטימניא טרעה, יז יװ געט עכעלטע ןיוש

 ,ןײא־טפאלש עמורפ יד עלעקניכ לאמ לפיװ .שינעכיכ א ןוא רעטכעלעג

 .לםקא םײב יז טעראט ,עלעכער יז טקעװ

 םעפע — .עקידלוש א יז טגאז —- ,זגורב טשינ טײז ,עלעקניכ —

 . . .ןעורנײא טשינ ךיא ןאק

 טעװ — ןםעטאמ עשטיא ׳ר טימ ןבאה־הנותח טםעװ ,טראװ —

 רעקילײה א זיא רע — .עלעקניכ טגאז — ,ןדײמ ךיד םטכעלש םאדלא

 . . . ןעװעטאר ךיד לאז רע ,למיה ןופ טקישעג םיא טאה׳מ . . . ןאמ

 עלעכער טהנעט — !םיא ראפ ארומ יוזא באה׳כ ,ןיורק־עלעקניכ —

 . .. ןגיוא עטיוט מאה רע — .ךיז טכערב לוק ריא ןוא

 םע ןוא ,ףראװ א עלעקניכ ךיז טיג — !ענעגושמ ,יופ ,יופ —

 טמולהעג רימ ךיז טאה׳ם םאװ — .פיר רעטעביז רעד ײב ןא יז טמענ

 וצ ןוא פעק סמיאנוש וצ ןײגסיוא לאז ,טכענ עלא ןוא טכאנ עקיטנײה

 ריד טימ ךיא לעװ ,רימ ןבענ ךיד גײל ,םוק . . . ןבעל־ןוא־בײל רעײז

 ... ךורפש א ןגאז

 א ריא טימ טגאז ענעי ןוא ןעלעקניכ ןבענ ךיז טגײל עלעכער

 ריא טימ ןפײפ ןוא ןכראנש עמורפ יד עלעקניכ טמענ ךאנרעד .שחל

 רעטצנעפ ןרעביא רעדײלק יד ןעוט לאמנײא טימ .זאנ־רפוש רעראד
 טעז עלעכער .גאטײב יװ קיטכיל טרעװ בוטש ןיא ןוא פארא לאפ א
 יד ףיוא םכעװניפש םאד ,ןעמיוק ןפיוא פעט יד :ךאז עדעװטעי טציא

 ־עגסיורא ןוא פעק עטײרדעגםיוא יד טימ חרזמ ןפיוא ןבײל יד ,טנעװ

 ־ראפ ןוא ןפא בלאה גיוא ןײא זיא ןעלעקניב ײב .ןעגנוצ עטקעטש
 טלאװ סע יװ ,ןפמורשעגנײא ןוא טשטעװקעגוצ ״״- ערעדנא סאד ,טזײלג

 ,ןגיוצעגנא ךעלעשטײנק יד ןענעז ןעלקניװ יד ןיא .ןענורעגםיוא ןעװעג

 פאק םער ןא־טנעל ,ףיוא ךיז טצעז עלעכער .ףאלש ןיא ןכאל לאז יז יװ
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 יד ,יױז ןעוט רענײכ יד .ןאה ןופ ןעײדק ןפיוא טראװו ןוא ןעינק יד ןא

 םורא טראד ןעמוז ןשינעטכארט יד ןוא ,קידמאז ןענעז לדײש ןיא ןריהעג

 ןעלפאצראװש ענעםאגעצ טימ טקוק ,קילב םעד ףיוא־טביוה יז .ןגילפ יװ

 סעדעי ףיוא־טרעטיצ ,ןםיורד ןטלעהעצ־דעלנירג ,ןקיאײנש ןיא ץעגרע

 : טלמרומ ןוא ,סיב א ןופ ייװ ׳לאמ

 .. . !טשינ חוכ ןײק רעמ באה, ךיא —

 .. . !וצ דימ םענ ,רעטרעפכאעג טאג —



 איי

 ןילבול ןופ ןןירב א

 שוניב ׳ר וצ טכארבעג טאה ןוא ןילבול ןופ חילש א ןעמוקעג זיא

 טימ ,שדוק־ןושל ןיא ןעװעג ןבירשעג זיא וױרב רעד .וױרב א יזנכשא

 טימ טעמתחעג ןוא ,ריפאפ ןגיוב א ףיוא ךעלתױתוא עקידלרעפ ענײלק

 :ןושלה הזב טנעײלעג ךיז טאה רע .המיתח רעקיכעלײק רעצראװש א

 טײקיטםעפטנורג יד קידצ רעד ,הרות רעד ןופ ראה ןופ דובכ םוצ

 זיא זיוה םאד עכלעװ ףיוא ׳ןלײז יד ,זעוב ןוא ןיכי ,טלעװ רעד ןופ
 ראפ ןענעז טפאשגולק ןוא טײקיטכראפטאג ןופ ןריט יד ,טנעלעגבא

 רעד ,גנוריצ ןײז ןוא רוד ןופ טײקנײש יד ,ןסאלשעג טשינ לאמנײק םיא

 ןא םענײא ײז טבײרעצ ןוא גרעב םיוא־טסײר סאװ ,רעמאה רעקראטש

 סאד ,ןאמ רעכעלטעג רעד ,רעריפ ןוא יבר רעזדנוא ,םרוטש טימ ןרעדנא

 ןוא קידנעטש ףיוא ןטכײל לאז ןײש ןײז םאװ ,יזנכשא שוניב ׳ר זיא

 .ןמא ןדירפ ןיא ןוא עגנאל ,עטוג ןראי ןבעל לאז רע ןוא ,קיבײא

 טרעטיצרעד זיא דײװעגניא ןײמ ןוא טרעהעג ךיא באה גנורעה א

 רעד ףיוא ןירעניװעג א יװ טפאכעגנא ךימ טאה גאטײװ א ,ןראװעג

 לײװ ,םרעטיב א ןוא ײרשעג סיורג א ןגירשעג באה, ךיא ןוא ,לוטשכורב

 ןבאה ײז ןוא עקיליװטומ ןוא עקידניז טײל ןענאטשעגפיוא ןענעז םע

 ךאי םעד ןוא קירטש עבארג יד ךיז ןופ ןסײרפא רימאל :ןגאז ןוטעג

 ךיז ןענעל ײז ןוא .רע זיא טביולעג ,טאג ןוא הרות רעקילײה רעד ןופ
 ןקידניז טכאמ םאװ ,ןקידניז םעד ,ןקעטש־ריור םענעכארבעצ םעד ףיוא ןא

 טקעמעגסיוא ,ןעמאנ ןײז זיא יבצ יתבש ,טבנ ןב םעברי יװ ,ערעדנא

 ,ןעמונראפ יאדװא ןיוש טאה דובכ ןײז .ןבעל ןופ ךוב ןופ ןרעװ רע לאז

 עלא ןיא לוק א טײרפשראפ ךיז טאה סע יװ טײצ ערעגנעל א ןיוש סאד

 עײנ ןוא ךיז ןרעטנענרעד חישמ ןופ ןטײצ יד זא ,הדוהי ןופ ןצענערג
 סאװ ,רעקוק־ןרעטש׳ןוא תומולח ןופ רעעז ,טנײשעגפיוא ןבאה םיאיבנ
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 רעזדנוא ןעמוק טעװ ו״כתה ראי ןיא ;ןגאז וצ יוזא ןפורעגםיוא ןבאה
 ואװ ,ןױטבפם ךײט ןופ טײז רענעי ןיא ןײגקעװא טעװ ןוא רעזײלסיוא
 ,וניבר השט ןופ רעטכאט עקירעיךצײרד יד בײװ ןײז ראפ ןעמענ טעװ רע
 ןטכירנא טעװ ןוא בײל א ףיוא ןטײר וצ ןעמוק רע טעװ ךאנרעד ןוא
 ,דוד ןופ הכום יד ןלעטשפיוא טעװ ןוא רעקלעפ יד טימ תומחלמ עסיורג

 ןיב ,רעטנזיוט יד ןשיװצ רעגנױ רעד ,ןײלא ךיא .ןלאפעגנײא זיא םאװ
 ןבעגעג טשינ ןוא רעיוא ןײק טגײנעגנא טשינ לאמנײק באה ךיא סאד ,הדומ
 ןײק טשינ ןבאה, עכלעװ ,דײר עדמערפ עקיזאדיד וצ ןביולג ןײק
 ־עג לאז שינעכעדעג רעײז ,םימכח ערעזדנוא ןופ דײר יד ןיא ראפשנא

 ןיא ןוא רהז ןיא םיזמר ןופ ןראװעג טפעשעג ןענעז ןוא ,ןײז טשטנעב
 ןוט ןוא ןגײװש טשרעביל ךיא ליװ ײז ןגעװ םאװ ,םירפס־הלבק ערעדנא
 ןעד ,ליוק רעײז ןיא ןרעװ וצ טירבעגפא טשינ ,ליומ ןײמ וצ םיוצ א
 ךאטש רעד זיא ךאטש רעײז ןוא םקופ א ןופ סיב רעד זיא סיב רעײז
 תועומש עקיזאד יד ןבאה שינעלמוטעצ םיורג א .׳וכו שידקע ןא ןופ

 ,געלש ייד לײװ ,ןליופ ןיא לארשי ןופ ןטלעצעג יד ןיא טכארבעגנײרא
 לאז ןעמאנ ןײז ,יקצינלעימכ חצור םעד ךרוד ןגירקעג ןבאה רימ סאװ
 ןוא שירפ ךאנ ןענעז ,םירזכא עקירעביא יד ךרוד ןוא ,ןרעװ טליופראפ
 טמעראראפ קראטש זיא לארשי ןופ שינעבײלברעביא םאד ןוא ,קידנפירט
 ךאנ זיא סניוזא םאװ ,דרע רעד וצ ןלאפעג זיא דובכ ןײז ןוא ןראװעג
 ןײז ןופ ןראװעג ןבירטראפ זיא לארשי טניז ןראװעג טרעהעג טשינ
 טײל עקילײא טקעװרעד ךיז ןבאה טאטש רעדעי ןיא .ןונ זיב דנאל
 יד ןעמונעגנא שינעכוז ןוא גנושראפ רעדעי ןא ןבאה םאװ ,עגנירג ןוא
 רעד ןיא ןעגנאפ טזאלעג ךיז ןבאה ײז ןוא יורטש ןטימ ןעמאזוצ רענרעק
 ןוא עגולק ךם א ךיוא ןוא ,טײרפשעגםיוא ײז ףיוא טאה עשר רעד םאװ ,ץענ
 ןענעפע טכרופ תמחמ רעדא ,ײז ןיא טפעהאב ךיז ןבאה עקידנעטשראפ
 טסיױו דובכ רעײא .קנאדרעביא ןמא ןרעפטנע ןוא רעליימ יד טשינ ײז
 ערעזדנוא וצ ןעײגרעד סע זיב ןרעיוד זומ טײצ עגנאל א זא ,ליואװ ךאד
 ־גינעק רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סאװ ,רעדנעל יד ןופ תועידי ןרעיוא
 ןײק אטשינ תועידי עקיזאדיד ןיא זיא בור׳ס ןוא ,קרעט ןופ טור רעכעל
 ־טםעדנופ רעבא .טשימעגפיונוצ ןקיטלעװעג ןגיל טימ ראװ ןוא ,שממ
 ־רעד ןוא ענײר טשינ ,ןעגנורעה עײנ גאט וצ גאט ןופ ןא ןעמוק ןגעװ
 יד ןוא םקאװ יװ ןײגעצ ןעוט רעצרעה יד עכלעװ ןופ ,עקידנעקערש
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 יתבש םאד ״טגאזעג תודע טרעוז יוזא ןוא .טלכיורטשעג ןרעװ ןעינק
 ךיז לאז רע זא ןוא תױתוא יד טימ היוה־םש םעד ןגאזסיורא לאז יבע
 ןרעדנעראפ וצ ןוא ןבײרט וצ ףושיכ ידב ,האמוטה תומש טימ ןצונאב ךיוא
 ןיא ןוא םיא ןיא ןביולג לאז ןעמ ןגעװ ןופ ,עבט רעד ןופ רעגײטש םעד
 רעײא ויא — וױרב ענײז ןיא ךיז ןפורנא ךיוא ילאז רע .גנונרעל ןײז
 וצ יױו ןוא ,םאד ןרעה םאװ ,ןרעיוא יד וצ זיא ײװ .יבצ יתבש טאג
 ,גנונערעצרעד ןוא גנורעטסעל ךאד זיא םאד ןעד ,סאד ןעעז םאװ ,ןגיוא יד
 טדנעלראפ טעװ םונהיג סאד :טגאזעג טרעװ טײל עקיזאדיד ןגעװ םאװ
 טשינ טעװ רעײפ רעײז ןעד ,ןרעװ טדנעלראפ טשינ ןלעװ ײז ןוא ןרעװ
 רעד ,ךיא .בײל ןדעי וצ דנאש א ןײז ןלעװ ײז ןוא ןרעװ ןשאלראפ
 םעד ןגעװ ןשראפכאנ טװאורפעג באה ,עטסנעלק יד ןשיװצ רענײלק
 ,ןומה ןגעק ןדנעל ענייז ןטרוגנא ןאק רעװ רעבא ,ךאז רעד ןופ לצראװ
 ןיא קפם א טפראװ סאװ ,ןדעי טײהרעקידעבעל ןעגנילשנײא ליװ םאװ
 לרעפ יד פיז א טימ ןפיזםיורא ליװ ןוא ,ןביולג םענעבראדראפ רעײז
 טאגפא ןא ןרעװ וצ טשינ טכארט יבצ יתבש יצ ,טםײװ רעװ ? דמאז ןופ
 טשלעפעג ןבאה םאװ ,עקירעביא יד ןוא דמחמ יװ ,הרז הדובע ןא ןוא
 םימכח יד ,רימ ןטלאװ ןוא .טלעװ יד טקינײרמואראפ ןוא דײר סטאג
 ןטלאװ ,דײר ענײז ןוא ןאמ םעד טנאקעג ,רוד ןופ ןטריה יד ,ןליופ ןופ
 ןוא הרות ןופ ןגיוב־ןוא־לײפ םעד טימ םיא ןגעק ןטערטעגםיורא רימ
 ־ראפ טלאװ רע זיב טאג ןופ המחלמ יד ןטלאהעג המחלמ ןטלאװ רימ
 ךאנ רימ ןענאק ץראה רעזנוא ןופ גאטײװ םוצ רעבא .ןראװעג טקיליט
 ,ןטראװ ןזומ רימ ןוא םיא ןגעק תונעט ערעכיז טימ סיורא טשינ לײװרעד

 ךיז ןראנ עםיורג ךם א ליואװ יװ ןוא .ןריבעג טעװ גאט רעד סאװ
 רעזדנוא טשינ זיא יבצ יתבש זא ,טאג ןקידעבעל םײב ךיא רעװש ,םיא ןיא
 ,ראי טנזיוט ײװצ עפאנק ןיוש םיוא־ןעײג ןגיוא ערעזדנוא ןכלעװ וצ ,חישמ

 רעדערפא ןא .ןצפעל ענײז ןפררט ןעוט ײרעראנפא ןוא טײקשלאפ טרעײנ
 ןדנעלראפ לעװ ךיא :טגאזעג טאה םאװ ,רע זיא רעסיוטשראפ א ןוא
 עםיורג א ןברא רעכיז טעװ רע ןוא ,גנוניואװ ןײז ןטסיװראפ ןוא בקעי
 לארשי ןופ טײקיבײא רעד ןגעק ןענאטשעגפיוא ןעד זיא רעװ לײװ ,הלפמ
 ןופ ןכולפ עלא ןוא ףוס ןײז ןײז טעװ רעטיב ? ןײטשאב ןבילבעג זיא ןוא
 ןלעװ ,והירי ייב ןטלאשעג טאה עשוהי םאװ ,תוללק יד ןוא החכות רעד

 ,ןוצר יהי ןכ ןמא ,פאק ןײז ףיוא ןלאפ יאדװא
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 טשינ ךאנ זיא טײצ יד ןעד ,ןבירשעג טשינ ץלא םאד טלאװ ךיא ןוא
 ןוא וױרב עטשלעפעג ףיוא ןענעלגא לײװרעד ךיז ןזומ רימ ןוא ןעמוקעג
 זיא ףארט א ךרוד רעבא ,ל״נכ הנבל רעד ןגעק סנירעניפש יד ףיוא
 ןעמוקעג זיא הלהק רעקילײה רעײא ןיא זא ,העידי יד רימ וצ ןעגנאגרעד
 ־ריװמוא יד ןוא רע טםײה לבנ ,ןעמאנ ןײז זיא סעטאמ עשטיא ,ןאמ א
 טכאמ רעגירטאב ןוא רעשלעפ׳ רעקיזאד רעד ןוא ,םיא טימ: זיא טײקיד
 סאװ ,עלא ןופ רעגײטש רעד זיא סע יװ ,ןםיורג א ןופ לעטשנא םעד
 וצ ײז ,גנױ ןוא טלא ראפ ןבארג רע טוט בורג א ןוא ,טכערמוא ןעוט
 עדמערפ ענײז ןוא טײקיטכראפטאג ןײז ךרוד טפאשנעגנאפעג ןיא ןריפ
 דײר ענײז טיול .ןעזעג טשינ גיוא ןײק ךאנ טאה סניוזא םאװ ,ןגעװ
 זיא ץרש רעד רעבא) לאמ ליפ ךיז טלבוט ,תבש וצ תבש ןופ רע טסאפ
 ־פארא ןוא ןראנוצפא ,ןײפ יילרעלא טימ בײל ןײז טקינײפ ,(טנאה ןײז ןיא
 םעד ןיא ןפראװאוצנײרא ײז ןוא געטש ןטוג ןופ עקיטראפטכער ןריפוצ
 ךלמה, המלש טאה םעד ןגעװ םאװ ,גנונעקײל ןופ בורג ןטשרעטנוא

 ןרעקקירוצ טשינ רעמ ןלעװ ,ןײרא ןטראדו ןעמוק סאװ ,עלא :טגאזעג
 רעד טימ טשינ רעבא .ןבעל ןופ ןגעװ יד ןכײרגרעד טשינ ןלעװ ײז ןוא
 רעד ןופ חוכ ןטימ טרעײנ ,ןאמ רעקיזאד רעד טקריװ טאג ןופ טפארק
 רעד ׳ןשראפ רע טוט םיתמ וצ ,ןבײרט ריע טוט ףושיב ןעד ,ארחא־ארטם
 ןבאה׳ס יװ ,ןטינשראפ דנוב ןײז זיא םידש טימ ןוא םיא טגאז ןקעטש
 — ןגינעק יד ןענעז רעװ ,טלעװ רעד ןופ עםיורג יד טקעדעגפיוא סאד

 ,ןטערטעג ראנ טאה םופ ןײז ןופ ל׳יוז יד ואװ ,טרא ןדעי ףיוא .םינבר

 ןבײרטוצםיורא ןוא עפאלש ןלײה וצ תועימק ןוא תואופר ןבעגעג רע טאה
 ־נײרא ןבאה םאװ ,עקינעי יד ןוא םש־ילעב יד ךיז ןריפ סע יװ ,םיקוביד
 רעבא .ןראװעג טקידעשעג טשינ ןענעז ןוא ןטראגנײװ ןיא טקוקעג
 ־כאנ תועימק ענײז ןבאה ,דוס ןוא זמר ןופ רעסײװ יד ,הלבק ןופ רענעק
 רע זא ,ןענופעגםיוא ןבאהי ײז ןוא ןעגנושראפכאנ ןביז טימ טשראפעג
 ןוא תוחור עזײב ןופ ,תודיש ןוא םידש ןופ ןעמענ טימ ךיז טצונאב
 םאװ זיולב טשינ .ןעמערישאב ןוא ןטיה טאג זדנוא לאז ,טניה עקיד׳דפצוח
 דניז עםיורג ערעזדנוא ןגעװ ןופ ראנ ,ןפלאהעג טשינ ןבאה תועימק ענײז
 ךאנ ןבאה, םאװ ,רעדניק עקידלושמוא סאד ,ןעװעג םרוג ךאנ ײז ןבאה
 טימ ןבראטש ןלאז טײל ענײר ןוא ,אטח ןופ םעט םעד טליפעג טשינ
 דיז ןלעטש פאק ןום רא,ד יד .קנערק ערעװש ןוא ןטיוט עשילרעטםיוא
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 סאוו ,ענעי ףיוא הטילש א ןבאה תופילק יד םוראװ ׳לגענ יד יוז ,ףיוא
 ךיוא ןוא טלעוז רעד ףיוא םקונ ךיז ןענעז ןוא ,ײז טימ ךיז ןצונאב
 ־מואראפ יז ןעוט ןוא המשנ רעד טימ ךיז ןטפעהאב ײז לײוז ,רעטעפש
 ,םינבר יד ןבאה לאמנײא טשינ .טײקנײרמוא ײלרעלא טימ ןקינײר

 ראט׳מ לײװ ,סעטאמ עשטיא םעד טנראוזעג ,עצנאג ןוא עקיטכראפטאג
 ץראה, ןײז ןיא טעפש רע רעבא ,ןענעראוז רעירפ ראנ ׳ןפארטש טשינ
 טנוה א יוז ןעמורב רע טוט ליומ ןטימ .םיקידצ יד ןופ דײר יד ףיוא
 ,םימעט קיצפזפ ןוא טרעדנוה טימ ץרש םעד ןקינײר, טװאורפ רע ןוא

 רעבראדראפ םעד ןטש םוצ ןטפעהאב ךיז רע טוט טײהרעליטש רעבא
 טשיינ ,רע טכעש םידש וצ .תונברק ײז וצ טנענעג ןוא ,תיליל ןײז וצ ןוא
 יד ןופ וױרב עטשלעפעג טימ לופ זיא ענעשעק־םעזוב ןײז .טאג וצ
 קיטאלג א טימ ןעד .טײקשלאפ טימ ןפירט ןצפעל עגײז ןוא עטםערג
 ךאנ ידכ .ןעמוג ןײז רעטנוא זיא טפיג רעד ןוא ןדעד רע טוט לגניצ
 טקנוטעגנײא איבנ רעשלאפ רעקיזאד רעד זיא ,םטכעלש סאד ןרעמ וצ
 טכארבעג טרעװ םע יװ ,ףואינ ןיא זיא לצראװ ריא םאוז ,הרוחש־הרמ ןיא
 ,השא ןא ןופ ץראה ןפיוא רע טדער טאטש רעדעי ןיא .םירפס עקילײה ןיא

 וצ ייז זיא ןײמ ןײז רעבא ׳הנותח ןופ דנוב ןיא ןעגנערבוצנײרא יז
 רעד ךאנ ןעד .ןעמאנ ןטכעלש א ןעיצוצםיורא ריא ףיוא ןוא ןקינײרמואראפ

 ־פיוא עםואימ ענײז תמחמ רעבײוז יד םיא ןופ ךיז ןרעטיװורעד הנותח
 ךיוא ןײלא רע זיא ,ףושיכ ןיא ןײז קםוע ליפוצ ןופ לײוז ,רעצכעריפ
 ןופ הרובג יד טשינ רעמ טאה רע ןוא ץענ ריא ןיא ןראװעג טבעװראפ
 . . . ןײטש טשיגי טעוז םע רעבא ,זיוה ןײז ןעיוב טעוז רע :ןאמ א

 יד ןוא ,תונוגע ןציז ײז טזאל ןוא ,ןטג טשינ ײז רע ליוז ןגעוזטסעדנופ
 טוט ןײוזעג רעטיב רעײז ןוא ׳ןקאבניק ערעײז ףיוא ןעגעז ןרערט
 םיא וצ זיא ײוז .ײז וצ אטשינ זיא ףליה, ןײק ןוא ,ןעלמיה יד ןטלאפש
 ןלאז .ןשינעגראבראפ יד ןיא טרעיורט סאװ ,שפנ ןײז וצ זיא ײוז ןוא
 ןקעװרעד וצ טײרבעגינא ןענעז םאוז ,גאט ןופ רעטליעש יד ןטלעש םיא

 .ןתיוזל םעד

 ראנ ,גורק רעד ףיוא טשינ קוק ,דיובכ ןײז ךיא טעב טציא ןוא
 ןגאלש לאז עשר רעד ,וצ טשינ זאל ןוא ,זיא ריא ןיא םאוז ,ןירעד
 ,למיוב רעטוג יװ ,ןעמאג א טאה םאװ ,הדע רעקילײה ןײד ןיא לצראװ א

 ־שלאפ ןוא םיזמר ענײז וצ רעיוא ןײד טשינ גײנ .ךעלעגענ ןוא םימשב
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 וצ םיא ךאמ ,םיא לײב ,םיא גאלש .שרוש ןטימ סיוא םיא םײר .ןטײק
 ןשיװצ ןופ עטכעלש םאד ןעמיורסיוא טםלאז וד ןוא ,טאפש וצ ןוא דנאש
 עקילײה ערעדנא עלא ןיא ןוטעג ףליה סטאג טימ סאד טאה ןעמ יוז ,ריד
 ,טײקצנאג ןײק םיא ןיא אטשינ זיא םיפ יד זיב פאק ןופ ןעד .תוליהק

 גנולעטשראפ סאד פא־וט .תוכמ עטכײפ ןוא ןדנואװ ,ןלײב טימ לופ
 ןלאצאב וצ ןוא ןטשרעביוא ןופ ןעמאנ םעד ןקילײה וצ ,םינפ ןײז ןופ
 לאז ,ןסאגראפ טאה רע סאװ ,טולב םאד ןוא ,ןיול ןײז רעקידניז םעד
 ןופ קנעדנא םעד ןקעמסיוא וטםלאז ןקעמםיוא .פאק ןײז ףיוא ןלאפ
 ןטכעלש א ןופ ןרעטײװרעד ךיד טםלאז וד ןוא ,למיה ןרעטנוא ןופ קלמע
 סיורג טימ םיא בײרטראפ .תױנערופ וצ ןרעװ ןטפאהאב טשינ ןוא ןכש
 ןוא ,טעטש ערעײז ןיא עםיורג עלא ןוטעג ןבאה׳ס יװ ,גנומעשראפ
 רעד ףיוא טפוש א אד זיא סע זא ,ןסיװ לאז רע ידכ ,דנאש ןײז ףיוא קעד
 ןיוש טכײרגרעד רעסאװ סאד ןעד ,ןמלא ןײק טשינ זיא לארשי ןוא טלעװ
 ןוא םיעובצ יד ןופ ןדײל וצ חוכ ןײק אטשינ רעמ זיא םע ןוא זדלאה ןזיב
 ־ידימלת יד ׳הדוהי ןופ גײװצ א ןםײרםיוא ןליװ םאװ ,רעגאז־האובנ

 ןוא ץרוק־וצ זיא ןגיוב רעד .טלעװ רעד ןופ ןבײרטראפ ײז ןוא ,םימכח
 טעװ רע ןוא םכח םעד ביג .ןרעװ וצ טגאזעג ןבעגעג זיא ץלא טשינ
 לאז טאג ןוא .ךאז א ןופ ךאז א ןײטשראפ טעװ רע ןוא ןרעװ רעגילק
 ןוא שחנ םעד ןופ םיוש ןופ טלעװ יד ןקינײר ןוא ףליה רעזדנוא ןיא ןיד
 דײר יד וצ ףום א ךיא וט טימרעד ןוא ,רעטאנרעפיפ ןופ טפיג םעד ןופ
 ־נעלכיורטש טימ ןוא ץראה ןםיוטשעצ א ןוא ןכארבעצ א טימ קידנע ןוא

 — ןעינק עקיד

 יד ןשיװצ םקופ םעד ,עטסנעלק יד ןשיװצ םענײלק םעד רימ ןופ
 ,ךיא ןיב םעראװ א ,םימכח ןופ םיפ יד ראפ ןטערט וצ לעװש א ,ןםקופ

 רעד בקעי ,קלאפ םײב הזובמ ןוא טײל ןופ הפרח יד ,שטנעמ ןײק טשינ
 ,ןײז טשטנעבעג לאז קיידצ ןופ קינעדנא רעד ,םוחנ ׳ר ןקילײה ןופ ןוז

 װעשטניפ הלהק רעקילײה רעד ןופ ןיד־תיב־בא ןעװעג ךיא ןיב לאמא
 יז לאז טאג ,ןילבול הלהק רעקילײה רעד ןיא ךיא רעגאל טנײה ןוא

 .ןעמערישאב ןוא ןטיה



 רונד וביװ הזוזזלזנ רונד זצ ךיז טײרב שזניב ׳ר
 יבצ יזזבש ז\כ

 .יבצ־יתבש תכ רעד טימ המחלמ רעד וצ וצ ךיז טיירב שוניב ׳ר
 רעגערט־ןקאפ םעד ןשראפםיוא לאז רע ,ןעמנורג טקישעג טאהי רע
 םיוצ רעד ףיוא ןעגנאהעגסיורא טאה ןוא ,גנעג ענײז ןוא םעטאמ־עשטיא
 ןופ ןא ןעמוק םאװ ,םיםרטנוק יד ןענעײל וצ טשינ רוםיא ןא ףיוהלוש ןופ
 ןלאז ,תועימק ןבאה םאװ ,עלא םאד ,ןפורעגסיוא טאה רע .דמערפ רעד
 םאד ,תועומש טײרפשראפ ךיז ןבאה׳ם ןעד ׳ןקוקוצכרוד ןעגנערב ײז
 יתבש ןופ ןעמאנ רעד ןוא האמוטה תומש ןבירשעגנײא ןענעז ךס א ןיא
 לוש ןיא טנשרדעג ףםומ ןוא תירחש ןשיװצ בר רעד טאה תבש .יבצ
 ןוא ץפחתש דע הבהאה תא וררועת לאו וריעת לא קוםפ םעד ףיוא
 טלײצרעד ךיוא טאה רע .ץק םעד ןלײאוצ ןופ דניז יד ןזיװעגפיוא
 ןוא ,סנטײצראפ ןענאטשעגפיוא ןענעז סאװ ,םיחישמ עשלאפ יד ןגעװ
 ,טײלעגנױ יד ידכ .ןדײ ףיוא טכארבעג ןבאה ײז םאװ ,תורזג יד ןגעװ

 ׳טכאנ רעד ןטימ 'ןיא ןעמענפיונוצ ןענאק טשינ ךיז ןלאז ,םילבוקמ יד
 ןיא טעפש ןסיילש וצ ןליופאב רע טאה ,טציא זיב ןוטעג ןבאה ײז יװ
 רעמ ךיז ןאק םעטאמ עשטיא ׳ר .דאב םאד ןוא שרדמ־תיב סאד טנװא
 רעד רעטניה ךײט םוצ טײג רע ןוא הװקמ ןיא ןעלבוט טשינ תוצח ראפ
 םירוחב ײװצ .זײא םאד ןכערבוצפיוא קאה א ךיז טימי טמענ ןוא טאטש
 ןטכײלאב וצ סנרעטמאל ענרעצליה טימ םיא ראפ ןענאפש אירבח רעד ןופ
 םעטאמ עשטיא ׳ר .רעכעל ןוא דעבירג טימ לופ זיא רע ןעד ,געװ םעד
 א ןא ,ליטש .תוער תוחור יד ןבײרטראפ וצ הריצי רפס א טגארט
 ,לאז רע ידכ .רעטנוא ךיז טקיט ןוא רעדײלק ענײז סיוא םע טוט ׳ץכערק

 ןטלאה וצ םיא ןעמ טיג ,גנונעפע עלאמש יד ןרילראפ טשינ ,הלילח
 ןריורפעג ןײז וצ ךײלג טשינ רע טקעד תוליבט יד ךאנ .קירטש א
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 ןוא ףיורא־גראב ךיז טרעליוק ,ײנש ןיא ךיז טרעגלאוו רע טרעײג ,בײל

 ףיוא ,דדװתמ* וליפא ךיז זיא רע .תונװע ענײז םיוא טנכער ןוא פארא־גראב

 ןיא ןגעלעג זיא רע ןעװ ,רעטומ רעד ןוטעגנא טא״ד רע סאװ ,רעצ םעד

 :םיא טפור שוניב ׳ר ... םיוש ריא

 . ..,דטוש דיםח —

 יד טניז .טימעג ןײז ראפ ור ןײק טשינ טגיפעג בר רעטלא רעד

 טײלבוטש יד ףיוא טפא רע טײרש ,ײראג ןיא טקראטשעג ךיז טאה, תכ

 טאה רע ;תולאש טימ ןעמוק סאװ ,רעבײװ יד ףיוא ךיז טרעזײב ןוא

 ןוא ,זיו,ד ןײז ןכוזאב סאװ ,טײל יד אבוד־ךורב ןגאז וצ טרעהעגפיוא

 ןײז .ןטלאהאבםיוא ךיז טלאװ רע יװ ,ןיגמ טימ ןענװאד וצ סיוא טדײמ

 טאה רע .טםאל א רעטנוא יװ ןגיובעגםיוא ךיז טאה טלאטשעג עכיוה

 ׳זיא רעגײטש ןײז יװ טשינ ,גאטײב ןעלמירד וצ ץכעריפ א טכאמעג ךיז

 ־ראפ םיא לאז ןעמ ,תיב־ינב םאד טכאנ רעד ןטימניא ףיוא טקעװ ןוא

 ןעוט רעגײב יד ןוא ןפאלש טשיג ןאק רע תמחמ ,רעגעלעג םאד ןטכיד

 .ןדאל יד ןכאמראפ רע טסײה ,וצ־טלאפ טנװא רעד יװ ךײלג .ײװ םיא

 ־לאװ ןוא טקישעגקעװא טשינ רעבא ןרעװ -ײז ,וױרב ךם א, טבײרש רע

 ןופ םיא טגנעדב ןעמ לאמ לפיװ .ליד ןפיוא ןוא שיט ןפיוא ךיז ןרעג

 םיורא סע טגארט ןעמ ןוא ןרעװ טלאק םאד רע טזאל ,טײצלאמ ךיק

 ןײק םידימלת יד טימ טשינ רעמ טנרעל רע .טײהרעטדירעג טשיג

 ־עלא יװ ,בוטש־ףאלש ןופ טעב ןײז ןעמענםיורא ןםײהעג טאה ןוא רועיש

 .גנאגרעטנוא ןא רעדא רעגנוה א :שינעגנערדאב ןופ ןטײצ ןיא לאמ

 םיא ףיוא זיא רעטלע יד ןוא טלצנורעג ןוא לעג ןראװעג זיא םינפ ןײז

 ־נעמאזוצ טאה ןוא גאט זיב ןסעזעג רע זיא לאמנײא .ןעגנורפשעגפיורא

 ןא .ןוױוא ןיא טנערבראפ יז רע טאה גאטראפ .האװצ א טלעטשעג

 ײז ראפ ןוא טײל ענײז ןופ ןעצ ןפור טקישעג רע טאה לאמ רעדנא

 ,דײר יד םאד ןוא ,,דנומא ןײז ײב טבײלב רע םאד ,ןעװעג העדומ רםומ

 ־נא ןוא טפאה ןײק טשינ ןבאה ,הריטפ רעד ראפ ןדער טעװ רע םאװ

 יד ןבירשעגפיוא ןעפ רענעזדנעג רעד טימ ךיוא טאה רע .שינעטלאה

 ןעמ טאה געט ךס א .ןענעמתח תודע יד ןםײהעג ןוא טעמראפ ףיוא ךאז

 םעד ןענאטשראפ טשינ טאה׳מ ןעד ,טאטש ןיא טעדוםעג ךיז דעבירעד

 םוצ םאד ,קובי רבעמ ןיא ןענופעגםיוא ןעמ טאה, ףום םוצ .ןופרעד ןײמ

 וצ־טדער ןוא טנאה רעד ןיא דרעװש רעזיולב א טימ לאמס טמוק םםוג
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 וצ לטבמ סיוראפ ץלא ךײלג םורעד זיא םע ןוא טאג ןיא ןענעקײל וצ

 ןפיוא דיז טכיר שוניב ׳ר םאד ,ןעגנורדעגםיורא ןעמ טאה ןופרעד .ןײז

 .ףוס

 .עכעלנײװעג־טשינ ןכאז ײראג ןיא פא דיז ןעוט לײװרעד

 םעדיוב־שרדמ־תיב ןפיוא טענק לבוקמ רעד ףםױ־יכדרמ זא ,טגאז׳מ

 ץעמע .ץק ןופ ןעײװ־טרובעג יד ײב ןדײ ןעמוק ףליהוצ לאז םאװ ,םלוג א

 טפעלשעגפיורא רוחב א טימ ןעמאזוצ טאה דײ רעד יװ ,ןעזעג ןײלא טאה

 רע םאד ,ןעמ טדער ןםעטאמ עשטיא ׳ר ןגעװ .םײל טימ קאז א ןיהא

 ןוא םיא וצ טמוק שודקה י״רא רעד ןוא המשנ־תילע טכאנ עדעי טאה

 ןוטעג טײל יד ןבאה ,ןעמוקעגנא זיא רע טניז .הלבק םיא טימ טנרעל

 םילהת גאטראפ ףיוא ןעײטש ליבםנאמ יד .הבושת וצ ץראה רעײז

 ןיא ץכעקעג ןקיש ןוא קיטשרענאד ןוא קיטנאמ ןטסאפ רעבײװ ,ןגאז

 ןוא רעדנעטש ןיא ןוטעג פאלק א תבש טאה השא ןא ענײא .שדקה

 .געט־הדינ יד ןיא ןאמ ריא טימ ןגעלעג זיא יז סאד ,ןעװעג הדװתמ דיז

 טכענ יד ןיא רעבײװ ערעײז וצ טשינ ןעמוק הנותח רעד דאנ טײלעגנױ

 לדאג ׳ר ײב טכאנ עדעי ףיונוצ דיז זעמענ טײל עטלײצעג .הליבט ןופ

 .אתײרואד ןיזר ײז טקעלפטנא םעטאמ עשטיא ׳ר ןוא ,דיסח

 ןפיוא בוטש ןיא ןעלעכער ײב טכירעגנײא טרעװ טנװא ןיא תבט ז״י

 ־עגנײרא טאה׳מ .ןםעטאמ עשטיא ׳ר ןוא ריא ןשיװצ לאמ־סנק םאד ןראג

 ןוא טײלסנאמ ראפי רעדנוזאב ׳ןשיט ןוא קנעב רדח םעד ןיא טלעטש

 ,טנײװעג ןוא טקנעדאב דיז דיומ יד טאה טונימ עטצעל יד .תובקנ ראפ

 דײר עטוג טימ ןעמונעגנײא יז טאה׳מ ראנ .ןתח םעד טשינ ליװ יז זא

 טציז טציא .ןענאטשאב רעדיװ זיא יז זיב ,תונתמ ןעקנאשעג ריא ןוא

 ןיא ,דײלק ןדײז א ןיא ןוטעגנא ,רעבײװ יד ןשיװצ טקירדעגפיונוצ יז

 זיא םינפ ריא .לרעפ לטרעב א םעלעקניכ ןיא ןוא לכיט־ןרעטש א

 ןוא טלכײמשעצ־םורק ןקוק ןגיוא עטצילבעצ עםיורג יד ,טבײלבעגםיוא

 ־רעדינ ריא ןטכירוצפיוא ןוא ןדערראפ וצ יז ידכ .ןרערט טימ לופ

 עריא ןטעלג ,טײקנײש ריא ןגעװ דעלפײװ יד ןםיעומש ,טימעג ןגאלשעג

 .םטכאמעגנײא־םיגורתא ןטלמישראפ דעלעפעל טימ יז ןקיװקרעד ןוא ראה

 טבידעג זיא ןוא ןאטפאק םענעדײז א ןיא ןוטעגנא זיא םעטאמ עשטיא ׳ר

 זיא בוטש ןיא .שיט ןשליבסנאמ םײב אירבח ןײז ןופ טלגנירעגמורא

 ענעדרע יד ןיא טכיל ענבלח יד ,ןציװש טנעװ יד ,טצײהעג קראטש
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 ןײז לאז׳ס ,ןטיונק יד פא ןעמ טציונש לאמ םעדעי ןוא ,ןצלעמש רעטכײל

 ,טציהרעד זיא םינפ ןײז .טמיורעגפיוא זיא םעטאמ עשטיא ׳ר .רעלעה

 טכאמ ,גוױזה דוס ןגעװ־ םיזמר טגאז רע .ןטכײל םיא ןעוט ןגיוא יד

 טאה, רע .ןייװ־ןשאלשאמ ןוא ש״ײ טלייט ,תואירטמיג ןוא ןוקירטונ

 ־רעד וצ ידכ ׳ןצנאט ןלאז רעבײװ יד זא ,ןרעהוצנא ןבעגעג וליפא

 םעד ןקורפא טסײה ןוא ףיוא־טײטש עמורפ יד עלעקניכ .הלכ יד ןעײרפ

 ־ראד יד וצ טניואװעג זיא ןוא ןעמהעב ןופ טמאטש ענעדײ יד .שיט

 רעבא ,ןעכיכ ןוא ריא ןופ ןטעפש ךעלבײװ עגנױ יד .םיגהנמ עקיט

 יד ןיא ךעלטנעה עראד ■עריא םיוא טײרפש יז .טשינ ײז טרעה יז

 ויז טײרד ,לפעק ענײלק סאד טפראװראפ ,לברא עטבלאפעג עטײרב

 :שטײט־ירבע ףיוא דיל א טגניז ןוא םורא קיכעלײק

 ,ראװראפ הלכ־ןתח ,טאגראה ,םערישאב

 ראי ערעײז ןיא ןעמוק טכעמ חישמ

 ,ןזיופשטנא השודקה הניכש יד טכעמ ןוא

 .ראפ עמורפ אד־יד דנוצעי ךײלג

 וצ טרעגאב יז .הגרדמ רעד ןיא טציא זיא עמורפ יד עלעקניכ

 םורא ףיונוצ ךיז ןפוטש ןוא ךיז ןעמעש םישנ יד רעבא ,דאר א ןצנאט

 יז לײװ ,פא יז טםײר ןעמ רעבא ,הלכ יד ןעיצנײרא ליװ יז .ריט רעד

 ,סעטאמ עשטיא ׳ר ,ןתה רעד טרא ןײז ןופ ףיוא טײטש אד ,םומ א טאה

 טיצ רע .ריא וצ טנענעג ןוא ןרעטש ןםאנ םעד לברא ןטימ פא טשיװ

 וצ טגאז ןוא קע ןא ײב יז טלאה ,עלײשטאפ־זאני ןײז םיזוב ןופ סיורא

 :קיטײז ריא

 . . . אוה־ךורב טאג ראפ אחינ זיא׳ם ... !ןא טמענ —

 טעז׳מ זא ,םעלאפ ענײז ןופ ןציפש יד טצראשראפ סעטאמ עשטיא ׳ר

 רעד טימ טלעטשראפ ,תיציצ יד ןוא ןרעדולפ ענענײל עםײװ יד םיורא

 יד טימ ןראש טמענ ןוא ,לארשי־עמש וצ יװ ,ןגיוא יד טנאה רעקגיל

 ־הפוח ןםעלטא טעפעטעצ ריא ןופ פעלש םעד טביוהראפ עלעקניב .םיפ

 ־ןיהא ,קירוצ־ןוא־ןיהא ךיש עקיציפש יד טימ רעטנוא־טםפאה ןוא דײלק

 דיא ןופ ןלערק עטלקניפעצ יד .לצנעט־הווצמ א ײב יװ ,קירוצ־ןוא

 ־טיור א טימ טקעדאב ןרעװ ןקאב עטליוהעגםיוא יד ,ךיז ןעלקאש ביוה

 ןקוק ביוהנא ןיא .ןרערט עקיטכיל ריא ןעניר סעיװ יד ןופ ןוא ,טײק
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 טכײל א טשינ םאד זיא יצ ,וליפא דיז ןטכרופ לײט .טניוטשרעד עלא

 ־רעד׳מ ןוא ,טמוטשראפ ןעמ טרעװ דלאב ראנ .דניז א ןוא ץכעריפ

 .פא אד ךיז ןעוט ןכאז עםיורג :טושפ טשינ זיא ץלא סאד זא ,טריפש

 יד ןופ ןצירפש םאד טרעהרעד׳מ זא ,שינעגײװשליטש אזא טרעװ׳ס

 עטנפעעצ־טײרב טימי ןצאלג ,ןעמאזוצ טבידעג ךיז ןקור ןדײ .ךעלמעלפ
 ־טיוה ,לבוקמ א ןאמרעגנױ רעביוה א .םימש־תארי ןופ עטכײפ ,ןגיוא

 יװ קיטםאה ךיז טלקאש ,לגראג ןקיציפש א טימ ,ןײב־ןוא

 ןוא םיוא ךיז טמירק ,טקאנק׳ס זא ,רעגניפ יד טכערב ,ןענװאד םײב

 לקניװ א ןיא טײטש ףסױ יכדרמ ׳ר .טכיל ליפוצ ןופ יװ טלצנילב

 יװ טנערב דראב עקידנטלאק עטיור ןײז .עילוק ןײז ףיוא טראפשעגנא

 רע ןוא םיא ןופ ךיז ןםיג ןטסגנא ,ןירג ןרעקאלפ ןעלפא יד ,רעײפ

 ןוא עדײב יוזא ןצנאט גנאל ןהעש .תחדק ןיא יװ ןצנאגניא ךיז טפראװ

 יד ןיא ןא־ןראפש ײז זא ,ךעלרעפנײשאב טעז׳מ .דימ טשינ ןרעװ

 טנאק ןיא טנעלעגנא טײצ עצנאג יד טײטש עלעכער .תומלוע עכיוה

 ־רעליטש טלאװ יז יװ ,טנעה.יד טימ םינפ סאד טלעטשראפ ןוא טעב ןופ

 ןכאמ וצ יװ ,םופ ןטמײלעג ריא פעלש א יז טיג םיצולפ, .טנײװעג טײה

 ,קיציפש ןוא ןםאלעגםיוא יוזא ךיז טכאלעצ ןוא פארא ךיז טצעז ,טירט א

 ,ריא וצ וצ־טפיול׳מ ךאנ רעדײא .רעטרע יד ןופ ףיוא ןעגנירפש עלא זא

 עטקאהעגפא ןזאלםיורא טמענ ןוא ץכעלײװרעטניה קעװא יז טלאפ

 טימ לופ ןוא טזײלגראפ ןרעװ ןגיוא ענעפא יד .ןצרעקולש יװ ,ןשטיװק

 ריא טמענ םיוש א ןוא םיוא ךיז ןעמירק םיפ־ןוא־טנעה .לסײװ

 טסײר עלעקניכ .עצינהפכנ א ײב יװ ,ליומ ןטײרדעגםיוא ןופ ןפיול
 טיג דיומ יד .פא יז טםיג ןוא ןוט ןופ רעםאװ טראװק א טפאכ ,ףיוא ךיז

 ,עראפ א ריא ןופ ןצעז טמענ׳ם ןוא טפמארקעגנײא טרעװ ,ףראװ א ךיז

 . . . ליוק רענעשאלראפ א ןופ יװ

 ־אפ רעד טימ רעטײװ טצנאט ,טשינראג טקרעמ םעטאמ עשטיא ׳ר

 םאד .תורכיש ןיא יװ םיפ יד טימ טרעטנאלפ ,טנאה רעד ןיא עלײשט
 ;סאנ־שטיפ זיא שובלמ ענעדײז םאד ,תובהלתה ןופ טילגעצ זיא םינפ

 םענעפא םעד רעביא ךיז ןשטילג ,דראב רעד ןופ ןעניר סײװש ךעלערינש
 עלאפ ןײא ,ןלאפעגפארא פיא ןופ זיא לטראג רעד .ץראה ןקיראה

 ,ףיורא ןסירראפ זיא פאק רעד ,ליד םענעםאגראפ ןפיוא ךאנ ךיז טפעלש

 ־ראפ ןקירעדינ ןרעביא ןעזעג םעפע טײצ עצנאג יד טלאװ רע ךײלג
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 טביוה ,ןטלאהנײא טשיג רעמ ךיז ןאק ףםױ יבדרמ ׳ר .ןקלאב ןטרעכיור

 ־נײא טימ טמענ ןוא עילוק ןײז טימ ץעז א טיג ,ןצכערק וצ רעװש ןא

 :ןרעמאי ןוא ןצכולש ׳ןעקצאה ךיג לאמ

 !ןקיטעפשראפ טשינ רימאל ... 1 ןצנאט רימאל ,ןדײ —

 ... 1 זדנוא ףיוא טראװ הלעמ־לש־אילמפ עצנאג יד —



 גיי

 ז\װ\2נ ןעזנעב ובײל ננננגי

 טאה טכאנ רעלעה רעד ןיא .טכאנ רעבלאה ךאנ ןעװעג זיא׳ם

 ןטלאװ תופשפמ ןביז יװ ,טניװ רעקראטש א ןזאלבעג ײראג רעביא

 טימ יװ ,ײנש םענעקורט םעד טרעקעגםיוא טאה ,ןעגנאהעגפיוא ךיז

 ןראװעג זיא טזיולבטנא .םעפוק עכיוה ןיא ןגארטעגנא םיא ןוא ,םיזעב א

 ןבאה ןגײװצ ,טעקאנ ןוטעגםיוא ךיז ןבאה רעמײב ,דרע ענעריורפעג יד

 טכאמאב־ןירג ןראװעג לאמנײא טימ ןענעז ךעלכעד עםײװ ,ןכארבעג ךיז

 ־ראפ טלעװ רעד ףיוא ןוטעג קוק א רעטניװ ןטימ ןלעה ןיא ןבאה ןוא

 ןעארק .םעטאל ןוא ןעלדניש עליופ ערעײז עלא טימו ,עטפעלפעג־קיראיא

 רעטכירעגמווא ןא ףיוא יװ טעקארקעג טכידעג ,טקעװעגפיוא ךיז ןבאה

 .זדנעג עדליװ יװ ײנש רעקיטש ןגיולפעגמוא ןענעז לבריװעג ןיא .הרצ

 ,רעכעל ןוא רעבירג טימ לופ ,םנקלאװ עטרעקאעצ עלעקנוט ןשיװצ

 טאה׳ם .םינפ א ןא ,עקידנעלב א ,הנבל ענײלק א טגאיעג ךיג טאה

 ןבירשעגנא זיא גנורעדנעראפ עקידמיצולפ א זא ,ןטכודםיוא טנאקעג

 ,שינעלײא ןיא ןעמוקפיוא ףראד יז זא ןוא טאטש רעד רעביא ןראװעג

 .ןרעטשנגראמ רעד ןענײשפיוא טעװ׳ם רעדײא

 טגײלעג ךיז ךעלנײװעג יװ רעטעפש טכאנ עקיטנײה טאה שוניב ׳ר

 רע .בוטש־ןיד־תיב ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,טעב־קנאב םעד ףיוא

 ײרד ףיוא טנעלעגנא ,ןטק־תילט ןיא ןוא ןזיוה עםײװ יד ןיא ןגעלעג זיא

 טאה ןגעװטםעדנופ .טעברעביא ןא טימ טקעדעגוצ ןוא םנשיק עקיכופ

 ־עג ,טפײפעג טאה ןעמיוק ןיא .ןפאלשנײא טנאקעג טשינ דײ רעד

 יװ ,ץפיז א ןטראד ןופ טרעהרעד לאמ םעדעי ךיז טאה׳ם ןוא ,טליוה

 םאװ ,םעדיוב רעד .ללח ןגנע םעד ןיא ךיז טקינײפ םאװ ,שפנ א ןופ

 ־עג טאה ,ראי טרעדנוה עכעלטע ןופ תומש טימו טגײלאב ןעװעג זיא

 ץעמע ךײלג ,פעלק עפמעט םיא ןופ ןגארטרעד ךיז ןבאה׳ם ןוא טרעטיצ
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 רעד שטאכ .טרא וצ טרא ןופ תואשמו טפעלשעגרעביא ןביוא טלאװ

 טכאמראפ — רעטצנעפ־ןוא־ריט ׳טצײהעג ןעװעג זיא ןוױוא רעגעמײ?

 טפול רעד ןיא טאה ׳עטאװ ןוא פעצ־יורטש מימ טמיוזעגמיורא ןוא

 עטלא יד טליקעג ,טעב ןיא טפאכעגנײרא ךיז ,טלעק א טײװעגמורא

 .רעדילג

 טגעלפ רע יװ ״דרות־ירבד ןגעװ ןטכארט טװאורפעג טאה שוניב ׳ר

 רעבא ,ןראװעג ןעמונעגפא םיא זיא ףאלש רעד תעב ןריפ לאמעלא ךיז

 טגאיעגרעביא טעפמיא טימ ,ךיג־וצ ןפאלעג ןעקנאדעג יד ןענעז לאמסאד

 ,םעיװ יד טקירדעגוצ טאה רע .טרעטנאלפראפ ךיז ,ןרעדנא מעד רענײא

 ןבלאה ןוא ךאװ רעבלאה ןיא .טנפעעג ךיז קירוצ ןײלא ןבאה ײז ראנ

 םע יװ ,ײרעדערעג קידמולח א ןעמונראפ ןרעיוא ענײז ןבאה ףאלש

 טריפעג תולוק יד ןבאה חוכװ א .רעלײמ עכעלטע ןופ ןעמוקעג טלאװ

 עקיבייא םאד ןעװעג זיא םע .ןסייה א ,ןקידתונשקע ןא ,ךיז ןשיװצ

 ןיא טרעדורעג טאה םאװ ,חישמ־ץק ןוא יבצ יתבש םורא שינעראפש

 רע טאה םיצולפ .טכאנאב ןוא גאטאב ,רעהפיוא־ןא חומ סעשוניב ׳ר

 ןבאה דייר יד .ןםירעגפיוא ךיז ,טעב ןטימ׳ ןעמאזוצ ןוטעג ףראװ א ךיז

 רעד טאה ,םעד טאטשנא .ןראװעג טמוטשראפ ,טרעהעגפיוא זײװכעלםיב

 ־עגפיוא ,טלקאשעגפא ךיז טאה רע .ןדאל ןיא ןפאלק א ןעמונראפ בר

 : טגערפעג שינרעטאלפ טימ ןוא ךיז מצעז

 ... ? א ,ןטראד זיא רעװ —

 . . . לחומ טײז ... יכר ,ךיא —

 ... ? וטזיב רעװ —-

 .םנורג ,ךיא —

 רע .ןריהעג יד ןיא ןראװעג לקנוט עלײװ א ףיוא זיא ןשוניב ׳ר

 טאה רע ןוא ,םיא ןעמ טגנערב הרושב עטכעלש א זא ,טליפרעד טאה

 :טרעפטנעעגפא רע טאה דלאב .טיוה ענעזדנעג א ןעמוקאב

 ...!וצ טראװ —

 ,ךיש יד רעטצניפ רעד ןיא טקעטשעגנא ,ןכארקעגפארא זיא בד רעד

 ־וצ רע זיא ךאנרעד .קארפאלש םענעטאװ םעד ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורא

 ןגאלשעגנא ךיז רע טאה טײקטשימעצ ןופ .ריט יד ןענעפע ןעגנאגעג

 ןפאלעגפיוא ךײלג םיא זיא סע זא ,ץעז א ןגירקעג ןוא לדיטשײב ןא

 ןביוהעגפיוא טנאה רעקידנרעטיצ א טימ ןוא דנילב טאה רע .לײב א
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 םעד טײרדעגרעביא לאמ יױוצ ןוא לגיר םעד טלגירעגפיוא ,לטײק םאד

 רעװש א ןוא טלעק א טימ ןסירעגנײרא ךיז טאה םנורג .ךאל ןיא םאלש

 .טגאיעגכאנ םיא טלאװ ןעמ יװ ׳שינעפאם

 ...!לחומו לאמ טנזיוט טײז — טלכראכעג רע טאה — !יבר —

 . . . !ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבאה רעבײװ ןוא ליבסנאמ הרבח עצנאג א —

 ...תובקנ טימ ןצנאט םירכז ...!ןראג ןפיוא דאבאב רזעלא ׳ר ײב

 ...!ןוטעגפא ןרעװ םיעותעת םישעמ

 טײװ יוזא .ןרעיוא ענעגײא יד טביולגעג טשינ טאה שוניב ׳ר

 רע טאה ןגעװטסעדנופ ... ? ײראג קעה רעד ןיא ןטלאה ןיוש םע לאז

 רע .םישובלמו יד ןוטנא ןעמונעג טײהרעקידנגײװש ןוא טמיוזעגמוא

 ־עמאם ןיא טליהעגנײא ךיז ׳ןזיוה יד טכוזעגםיוא תוכשח םעד ןיא טאה

 לאמ עכעלטע .לטראג ןבארג םעד ןענופעגסיוא וליפא ׳פילוט םענעט

 ץיפש ןיא ןגאלשעגנא ךיוא ךיז טאה רע ;לוטש א ןלאפעגמוא זיא

 ןקור ןיא ,רעװש ךעלנײװעג־טשינ ןעװעג םיא ןענעז םיפ יד .שיט ןופ

 ןא יװ ,הרדשה־טוח ןיא ןכאטשעג העדיוש א ןפאלעגמוא םיא זיא

 קראטש ןראי טניז לאמ ןטשרע םוצ וליפא טאה שוניב ׳ר .ראה עקיזײא

 רעד ןיא ןטכיולעג ןעלפא יד ןבאה ןעמונורג ןטלא םײב .טסוהעצ ךיז

 .ץאק א.ײב יװ רעטצניפ

 .ןביוהעגנא רעדיװ רע טאה — ...לחומ טײז ,יבר —

 ...!ךיג — .ןוטעג ײרשעג א טעמכ שוניב ׳ר טאה — ! םוק —

 ־כיורטש א טריפשעג ,רענלאק םעד טלעטשעגפיוא טאה שוניב ׳ר

 רע .טײקפאלש א ךאנ ףיוא־טײטש׳מ תעב יװ ,ןעינק יד ןיא שינעל

 םע רעבא ,שינרעטצניפ א ןײז טעװ ןםיורדניא זא ,טכירעג ךיז טאה

 ךײלג םיא טאה טלעק עקיזײא ןא .הלילה־תליחת יװ ןעװעג לעה זיא

 ׳ןגער קפם — ןעלדאנ עניד .םעטא םעד טקיטשראפ ,טפאכעגמורא

 ךײלג ןופרעד זיא םע ןוא םינפ םאד ןכעטש ןעמונעג ןבאה — ײנש קפס

 ןוא טפײטשראפ ןראװעג ןענעז םעיװ ןוא ןרעטש .ןראװעג ןלארדעגנא

 ־רעד טשינ לאז רע ךײלג ,טקוקעגמוא ךיז טאה שוניב ׳ר .ןפאלעגפיוא

 ךיז ,טנאה רעד ײב ןעמנורג ןעמעננא טלאװעג ,לטעטש סאד ןענעק

 ־ײרב א ןמניה ןופ ןפאלעגנא זיא לאמנײא טימ .ןשטילגוצםיוא טשינ

 ־עג ןוא טירט עכעלטע ןשוניב ׳ר טפוטשעגפא ,טניװ רעקירעזײה רעט

 ,ןסירעגפא ךיז טאה קידאפם רעד .פארא־גראב ,ןקור ןיא ןגאי םיא ןעמונ
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 זלאפעגפארא םורק ׳לגיופ רעצראווש א יװ ךיוה רעד זיא זוטעג ילפ א

 ,םענורב םוצ ךײלג זרעליוק ךיז ןעמונעג ךיג־הנושמ ןוא דרע רעד ףיוא

 רעד ײב טנעה עדײב טימ טפאכעגנא ךיז טאה שוניב ׳ר .ץל א יװ

 .טלקאװעג ךיז טאה םיפ עגײז רעטנוא דרע יד .עקלמראי

 .לוק זײז טימ טשינ ןוטעג ףור א שוניב ׳ר טאה — !םנורג —

 זיא םע יוזא יװ ׳טםואװעג טשינ זײלא רעטעפש טאה שוניב ׳ר

 פארא ןפאלעג זיא ,קידאפם ןכאנ ןלײא ןעמונעג טאה םנורג .ןפאלראפ

 -דרע רעד ףיוא ןוטעג לאפ א לאמ םעדעי -םאג רעקידעפושמ) רעד טימ

 טלקײקעג -ףוג ןײז טימ קידאפם םעד ןקעדוצ טװאורפעג טלאװ רע יװ

 ־קעװא טלאװ רע יװ ,ןדנואװשראפ ןצנאגניא רע זיא לאמנײא טימ .ךיז

 ׳קירוצ ףיוא ןוטעג קילב א קערש טימ טאה שוניב ׳ר .ןראװעג ןגארטעג

 טװאורפעג -ענײר ןײק טשינ זיא השעמ עצנאג יד זא -ןענאטשראפ ךײלג

 ןענעז עגר רעד ןיא רעבא .זיוה םוצ ןלײאקיירוצ ןוא ןרעקמוא ךיז

 ןיא ןוטעג ףראװ א םיא טלאװ ןעמ יװ ,ןראװעג טישראפ ןגיוא עגײז

 פילוט ןופ םעלאפ יד ,פארא זיא עקלמראי יד .דמאז ןפיוה א םינפ

 טגיה ךײלג ,ץכעלײװרעטניה ןםײר םיא ןעמונעג ,ןזאלבעגנא ךיז ןבאה

 רע ןוא ןוטעג ײרדראפ א םיא ךיז טאה פאק רעד .טפאכעגנא ײז ןטלאװ

 יװ ,ןוטעג פאכ א םרוטש רעד םיא טאה םיצולפ .ןגראװעג ךיז טאה

 טימ ןוטעג רעדײלש א םיא ןוא םגעװ קיטש א ןגארטעגפא ,לגילפ ףיוא

 רענײב ענײז יװ טרעהרעד הלהב רעד ןיא טאה דײ רעד זא ,חוכ אזא

 א ןזיװאב ךאנ רע טאה לכש לטשער ןטצעל ןטימ .רעביא ךיז ןכערב

 :ןוט וצ טבארט

 ...ףום רעד —

 םגורג .םעגר עכעלטע לכה־ךם ןרעיוד טזומעג טאה ךאז עצגאג יד

 בר םעד טאה רע ראנ ,קידאפם ןטימ ןעמוקעגנא שינעליי^ ןיא זיא

 ־מוא ךיז טאה בר רעד זא ,ןעװעג רעכיז זיא רע .טשיװרעד טשינ רעמ

 טשינ טאה רענײק רעבא ,ןפור ,ןדאל ןיא ןפאלק ןעמונעג ,טרעקעג

 םעפע ןפארטעג טאה םע זא ,ןעמונאב םנורג טאה טלאמעד .טרעפטנעעגפא

 :תוחוכ עלא טימ ןגירשעצ ךיז טאה רע ןוא ,םטכעלש

 ...!דל—אװעג !יבר ,דלאװעג —

 ־פיוא ךיז ןבאה דלאב ,ןיציבר יד ןעגנורפשעגפיוא זיא עטשרע יד

 ןםורדניא ןפאלעגםיורא זיא׳מ .ךעלקיגײא יד ןוא רונש יד ןםירעג
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 ביוהנא ןיא .לטעטש סאד טקעװעגפיוא ןבאה ןדלאװעג יד ,טעקאנ בלאה

 ײב זיא דחפ ןופ .ךיז טוט םע םאװ ,ןײגרעד טנאקעג טשינ רענײק טאה

 טימ טכאמעג טאה רע ;רוביד רעד ןראװעג ןעמונעגפא ןעמנורג

 טנפעעג ךיז ןבאה ןטײז עלא ןופ .רעמוטש א יװ ןעקגואװעג ,טנעה יד

 ףיולעג א טכאמעג ןבאה רעביור םאד ,ןקארשעג ךיז ןבאה ךס א .ןריט

 ךאנ טשרע .טנערב םע זא ,טנײמעג ןבאה ערעדנא ,לטעטש ןרעביא

 ־בלאה ןגיל ןשוניב ׳ר ןענופעג ןעמ טאה העש רעבלאה רעטוג א

 יד .םיוצ־ןאטשאק א ײב ,זיוה ןײז ןופ טירט קיצנאװצ א ,טישראפ

 ־עג טאה׳ם םאװ ןעזרעד טאה יז ןעװ ,ןראװעג טפאלשראפ זיא ןיציבר

 יװ ,לאמ ןײא ףיוא עלא ןענײװ ןעמונעג ןבאה רעבײװ יד ,ןפארט

 ־עג ליטש טאה רע .טיוט ןעװעג טשינ זיא שוניב ׳ר .תמ א רעביא

 ־נײרא ןוא ןביוהעגפיוא בר םעד ןבאה טײלםנאמ עכעלטע .טצכערק

 ןוא ךעליולב ןעװעג זיא םינפ םבר םעד .בוטש־ןיד־תיב ןיא ןגארטעג

 גיוא ןײא ,ןכארבעצ רעדא טקנעלעגסיוא — טנאה עטכער יד ,ןלאװשעג

 ־פיוא זיא דראב רעטײגשראפ ןײז ןופ .טבעלקעגוצ יװ ,ןםאלשעג —

 טלםײרטעג ךיז טאה ףוג רערעװש רעצנאג רעד ןוא עראפ א ןעגנאגעג

 יד ןיא ןקז םעד ןגירשעג ,טגערפעגםיוא ןבאה טײל .רעביפ ןיא יװ

 זיא׳ם .טרעפטנעעג טשינ טאה רע רעבא ,ןביוט א יװ ,ןײרא ןרעיוא

 ןוא םישובלמ יד םיא ןופ ןגיוצעגפארא טאה׳מו זיב ןעמוקעגנא רעװש

 * ןראװעג םײװ בר םײב ןענעז םירוםי ןופ .טעב ןיא טגײלעגנײרא םיא

 ץעמע .גיםע טימ טרימשאב ײז טאה ,עשזישט ,בײװ םרזוע ןוא ,ןפיל יד

 ןגאיוצפא ,ןזאלבעג םיא ףיוא ןוא ןפײלש עניד ןבירעגנא טאה שרעדגא

 ענעפאלעגנא יד ןופ רענײא טאה ,ןבאמ וצ רעקיטכיל ידכ .תושלח סאד

 טאה יז ןוא ,ןדנוצעגנא יז ״דלדבה ענעטכאלפעג יד ןעמוגעגםיורא

 .רעײפ קיביור א טימ טרעקאלפעג

 טאה םע סאװ ,טסואװרעד דלאב ךיז ןעמ טאה לאמ־םנק ןפיוא

 יד ,ןפאלעצ ךײלג ךיז ןענעז עטלמאזראפ יד ןופ בור׳ס .ןפארטענ

 טכיל יד .זײװקיצנײא ןוא הבנגב טראשעגםיורא ךיז ןבאה רעבײװ

 ־ענםאם עטכײפ עכעלטע זיולב .ןעגנאגעגםיוא טאהעג ןיוש אד ןענעז

 עקידרעטיצ א טײרפשראפ ,ןעמיוק ןפיוא טעילטעג ןבאה ךעלגײװצ

 ןשיט ןוא קנעב ׳ץענ א ןבילבעג זיא ליד ןפיוא .ןײש עכעלטיור

 ןוא טפירטעג טאה ןקלאב ןופ ,טגײלעגמוא ןוא טקורעצ ןעװעג ןענעז
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 .הפירש א ךאנ יװ דאשט א ןוא ןפנארב ןופ ךורעג א ןענאטשעג זיא׳ם

 טעב ןפיוא ןגעלעג ׳ךיז וצ ןעמוקעג טאהעג טשינ ץלא ךאנ זיא עלעכער

 עמורפ יד עלעקניכ .ןײצ עטקאהראפ ןוא ראה ענעסאלפעצ טימ ׳עםאנ א

 רעגניפ עקיכאנק עראד טימי ,ןרעטנימ וצ טרעהעגפיוא טשינ יז טאה

 ׳דעלעקעה טנפעעג טײהרעדנילב ׳לטפאק סאד ריא ײב טלפענקעגפיוא

 טימ ןעמונעגנײא יז ,ליומ ןיא טפאז ריא ןסאגעג ׳ךעלדנעב טפינקעגפיוא

 ׳לקניװ א ןיא ןענאטשעג זיא םעטאמ עשטיא ׳ר .טעבעג ןוא דײר עטוג

 טײהרערוכיש םעפע טאה ןוא ,טנאװ רעד וצ טײרדעגםיוא םינפ ןטימ

 ...שינעפרעדאב א םנײז ןוט לאז רע יװ ,ןײלא ךיז וצ טלמרומעג

 פאט ןבלאה א ןעקנורטעגסיוא טאהעג טאה םאװ י ,ףסױ־יכדרמ ׳ר

 ׳ןײגמײהא םיא טימ לאז רע ,ןגיובנלע םײב ןםיוטשעג םיא טאה ,טיװאקא

 ןוא ,הלפמ א טאהעג טאה שוניב אנוש ןײז םאװ ,האנה ןופ טעקארכעג

 :טהנעטעג

 ־עג ןיוש ךיז ןבאה םיקיזמ יד ...םעטאמ עשטיא ׳ר ,טמוק —

 !ורכזו ומש חמ״ ...םיא וצ ןעמונ



 די

 זודצ ןייו ובואלראפ שגניב ׳ר

 םעשוגיב ׳ר טלעטשעגנײרא טאה ןעמ ואװ ,בוטש־ןידתיב ןיא

 ןופ קניט רעד טצאלפ׳ם זא ׳טצײהעגגא קראטש יוזא זיא ״טעבלמיה

 םיורא זיוה ןיא רייט יד .םינפ ןיא טירב ץיה יר ןוא ׳ןװיוא־ןעמיוק

 עכעלטע ןײגכרוד ןזומ ׳ןעמוק םאװ ,טײל יד ןוא ,ןםאלשראפ ןעמ טאה

 ןעמ1 טלאה ןא גאטראפ ןופ .טלעק ןײק ןגארטוצנא טשינ ידכ ,םירדח

 ,עטאלב טימ טקעדאב ןוא םאנ זיא ליד רעד .ןײז הלוח־רקבמ ןײא ןיא

 ךיז ןעײרד םיתבה־ילעב ןדײ .תואופר ןוא טײקפאלש טימ טקעמש׳ם

 םנרעטש יד ןבײר ,דרעב יד ןםײב ,קירוצ־ןוא־ןיהא עטגראזראפ םורא

 ,רעבײװ ךעלדער .ןוט וצ ףראד׳מ םאװ — לוק ןפיוא ךיז ןראפש ןוא

 יד ףיוא םעלײשטאפ עקיטיוק טימו ןוא רעמיגפ עטרעמואראפ טימ

 ,לאמנײא ףיוא עלא קידנכראש ןדער ,ןעלקניװ יד ןיא ןעײטש ,פעק

 םאװ ,שיט רעד .ךיוה ןצפיז ןוא רעכוטראפ יד ןיא זענ יד ןצײנש

 ;טקורעגפא זיא ,ראי קיצפופ רעביא ןיוש הרות םיא ײב טנרעל בר רעד

 עטצינשעג עניד יד ,טלארפעצ ןענעז סרעמלא־םירפם יד ןופ ןריט יד

 ,עקידגציז יד רעטנוא ךיז ןכערב ןוא ןקאנק ןלוטשרעטאפ יד ןופ םיפ

 רעד .רקפה ןראװעג לאמנײא־טימ אד טלאװ ץלא יװ ,סיוא־טעז׳ם ןוא

 טאה םיפ יד ףיוא ןוא ןטעברעביא ײװצ טימ טקעדעגוצ טגיל רעקנארק

 ןכיוה ןײז ףיוא .פילוט םענעטעמאס םעד טגײלעגפיורא ךאנ ןעמ

 ,ןםאלשעגוצ ןענעז ןגיוא יד ,םײװש םנפארט ןעײטש ןרעטש ןטפאלקעצ

 םינפ עצנאג סאד .םקאלפ יװ טליונקעגפיונוצ ןראװעג זיא דראב יד

 .זיור א ןופ יװ טרעדנעראפ זיא

 ־ראפ א טימ םורא טײג ןיציבר יד .ןברוח א זיא זיוה סבר ןיא

 ריא .ןענײװ ןופ ענעלאװשעג ,ןגיוא עטיור טימ ןוא פאק םענעדנוב

 רעטראהאב רענײלק רעד ,ןגיובעגנײא רעפיט ךאנ ךיז טאה עצײלפ עכיוה
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 ׳זעלמורומ םעפע רדםכ לאז יז יװ ׳ןעלקאש וצ ךיז ףיוא טשינ טרעה ןיק

 יז םאװ ׳לפעט א טימ םורא ךיז יז טגארט טײקטשימעצ םיורג ןופ ןוא

 ןעמאזוצ ׳הנמלא יד ,רעטכאט םבר םעד .טנעה יד ןופ םיורא טשינ טזאל

 ןיא ןםײרנײא העש עכעלטע עדעי ןפיול ׳רונש רעד ןעשזישזט טימ

 ףיוא ףיורא ןעמאזוצ עדײב ןענאפש ײז .טכיל ןדניצנא ןוא שרדמ־תיב

 ןטײקינײר יד וצ ךעלריט יד ףיוא ןלארפ ׳שדוק־ןורא םוצ פערט יד

 ־ןעײג טײלעגנױ ןוא םירוחב יד ײב זא ׳ןעײרשעג עכלעזא ןבאמ ןוא

 ־תיב םאד ןטםעמ רעבײװ ׳םילהת ןגאז טײל עטםארפ .ןגיוא יד רעביא

 ןטימ תקולחמ טריפ םאװ ׳קיניבצ יתבש רעד יול וליפא .תורבקה

 םורא ךיז טרעטנאלפ ןוא תונובשח עלא ןיא ןםעגראפ טאה ,רעטאפ

 ־ײטש ןײז יװ ׳ךיק ןיא טציז ׳רעטםטלע רעד ׳רזוע זיולב .םלוע ןשיװצ

 טשינ — ארומ תמחמ• — טגנילש ,פעט יד ןופ טעבנג ׳זיא רעג

 ןלײאוצנײרא רע טמוק לאמ וצ לאמו ןופ׳ .ךיז טקערק ןוא טײהרעטײקעצ

 ׳םנגיובנלע יד טימ טםיוטש ,בוטש־ןיד־תיב ןיא רעטםירעגםיוא ןא

 ײב ןוא עלא ײב רעטלמוטעצ א טגערפ ןוא ׳ןזאלכרוד םיא לאז׳מ זא

 :טשינ םענײק

 ?א ׳רעםעב טשינ ? א ׳ךיז טדעה עשז־םאװ —

 ־עג טאה׳מ !ןוטעג טשינ ןיוש ץלא ןעמ טאה תואופר א ראפ םאװ

 ׳ןכאמו •וצ ךײװ יז ידכ ׳רעםאװ םײה ןיא טנאה עפאלש יד ןקײװ טװאורפ

 זיא ,ץלאז קידעכאק טגײלעגוצ טאה׳מ .טירבעגפא יז טאה׳מ רעבא

 ןײגמורא ןיא עטהחמומ א ׳ענעדײ־שדקה יד .ןראװעג רעגרע ךאנ ןופרעד

 ןוא ׳טקנעלעגםיוא זיולב זיא טנאה יד זא ׳טהנעטעג טאה ׳עפאלש ײב

 ןופ טאה שוניב ׳ר רעבא ,ןצעזנײרא קירוצ יז טװאורפעג טאה יז

 ןגעדפ רעזײה עלא רעביא םורא ןפיול ךעלקינײא יד .טשלחעג גאטײװ

 םאװ ׳ךעלגײט־קינאה ײלרעלא טגנערבעגנא ןיוש ןבאה ײז .תוצע

 עקידנקניטש ענירג־לעג ,ןרימש םוצ ץלאמש־טנוה ׳תוכמו וצ וצ־טגײל׳מ

 עקידשהירב ײװצ ךיז ןעראפ טעב םײב .ףנעז םענעבירעצ ןוא ןבלאז

 ־ראפ לברא יד ׳םנרעטש יד רעביא טקורראפ ךעלכיט יד ׳םענעדײ

 ןופ רעםאװ םײה רעביא־טםיג ןעמ .רעכוטראפ עטײרב ןיא ׳טצראש

 טימ טײז ןעמ ;עראפ טימ לופ טרעװ בוטש יד זא ,ןעלםיש ןוא פעט

 .ןרשכ םײב חםפ ברעי יװ ׳ןליוק עקידנענערב טשעל׳מ ןוא לפעלרעײז

 טגערפ ץעמע לאמ לפיװ .הרהט ןוא םטנערבעגנא ׳ךיור טימ טקעמש׳ם
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 ׳גיוא ןייא ןופ לטלעפש א זיולכ רע טנפע ׳טכאמ רע םאװ ׳ודלוח םעד

 קירוצ ךײלג טקניזראפ ןוא רעקנארק־ןכוםמ א יװ קוק ןדמערפ א טיג

 .טײקטכאמשראפ ןײז ןיא

 קעװא םיחילש ײװצ ןענעז ׳גנאגפיוא־ןוז טימ דלאכ ,ןעניגאכ ךאנ

 רעצנאג רעד ןיא ןעמאנ א טאח םאװ ׳רעיופ א ןעגנערב ףראד א ןיא

 טאח׳מ .רעדילג ענעכיװעגםיוא ןלעטשנײרא ןיא רענ?ק א ראפ טנגעג

 ןלאז ײז ׳טגאזעגנא ײז ןוא ׳טיװאקא שאלפ א ןוא טלעג ןבעגעגטימ ײז

 םוראװ ׳קירוצ ןײז ןיוש ןפראד ײז .ןרעיוא יד ײב לרע םעד ןעגנערב

 .טשינ ײז טעז ןעמ רעבא .געװ לײמ רעפאנק א ןצנאגניא זיא׳ם

 טגנערב רעדעי .ןא טשינ ןעמוק ײז יצ ׳ןקוקםיוא םיורא ןעײג ךעלגנײ

 ראנ ,עלעטניפ א ךיז טעז גראב ןפיוא טײװ ץעגרע .חבושת ערעדנא ןא

 .ץלאח טימ ןטילש א רעדא ׳םיחילש יד םע ןענעז יצ ׳ןםיװ טשינ ןעק׳מ

 ןעמי זיא ׳ןראװעג ןלאפראפ ןענעז דאנאב בײל ןוא רזעילא ׳ר טניז

 עטיור טימ ׳ןיוש ןציז םיחילש יד ןופ רעבײװ יד .ןקארשעגרעביא

 ײז .ןעײרש וצ ןוא ןענײװ וצ טײרג ,ךיק ןיא ןיציבר רעד ײב ׳רעמינפ

 שטאכ .תונמולא יװ ןצפיז ןוא רעטופ טימ טרימשאב בארג טיורב ןםע

 קראמ ןיא טראד ןוא אד ןעמ טעז ׳ךיז טקראטש ןםיורדניא טלעק יד

 עטעילוטעגנײא ׳ןלאש ןיא טליחעגנײא ןעײטש ײז .רעביױו ךעלטניב

 עםיורג ןיא ׳םיפ יד .חטימ א ןטראװפא ןלאז ײז יװ ׳עטרעמואראפ ןוא

 ־ירפ יד .ןעלצנעטוצרעטנוא ףיוא טשינ ןדעח ,לוױטש עשליבםנאמ

 םאװ ׳םידחפ עײנ ןופ ןוא טםארפ ןופ םאלב ןענעז רעמינפ עטרעטלעעג

 :ענעגײא םאד ןחנעט עלא .לטעטש ןרעביא ןא דיז זקור

 ...םידש יד ...טײל ענעי ןופ זיא׳ס —

 ...טנאח רעײז

 .ףושיכ ןשוניב ׳ר ןוטעגנא טאח ׳רונש יד ׳עלעכענ זא ׳טדער׳מ!

 רעד טימ טעדוםעג ךיז טאח עלעכענ יװ ׳ןעזעג ןײלא טאח ענעדײ א

 א טרעפוק ןיא ןגיל טאח יז זא ,טסײװ׳מ .עדנוגענוק חפשכמ רעטלא

 סאד ןעקנירט וצ ׳ןיול ׳ןאמ ריא טיג יז זא ןוא ׳ןבײרט וצ ףושיכ ׳ןטלאק

 וצ ןדניבוצוצ מיא ידכ ,ןטםירב עריא ןירעד טשאװ יז םאװ ׳דעסאװ

 טשינ טכאנ עצנאג א טאה יז זא ׳טרעװש עטיאבג יד עקילג .סיוש ריא

 תובקנ ןופ ײרעדערעג א טרעהעג יז טאה טניװ ןיא .גיוא ןײק ןוטעגוצ

 ןיא ׳רעטעפש .הפיסא ןא ןבאה תוחור יד זא ,ןענאטשראפ טאח יז ןוא
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 יד ןבאה ,ןראװעג טקוזינעג זיא שוניב ׳ר םאװ טײצ רענעגײא רעד

 זיא םאד .טנעה יד טימ ןשטאפ ןוא ןטעפש ןוא ןכאל ןוטעג תוחור

 ןוא ןשטנעמ יד ןיא ןעװעג םקונ ךיז ןבאה ײז םאװ ,דײרפ ןופ ןעװעג

 ...ןדאש א ןוטעגנא ײז

 יד .ןעמוקעגנא ףום־לכ־ףום אפור רעד יוג רעד זיא וצ־טכאנראפ

 טלאװעג טשינ לאפ ןײק ראפ טאה רע זא ,טלײצרעד ןבאה םיחילש

 םיא ןוא ןעקנירטנא קראטש טזומעג רעירפ םיא ןבאה ײז ןוא ןײגטימ

 ןיא לצעיוג ןײלק טלא ןא ןעװעג זיא םע .געװ ןצנאג ןפיוא ןפעלש

 רעד .ןםיורדנופ לאװ רעד טימ ץלעפ םענעפאש א ןיא ןוא ךיש־יורטש

 עםײװ ענײז רעביא טקורראפ שירעליואװ ןעװעג זיא טוה רעקיטכעמ

 טשינ ןבאה ײז ןוא ,טיור ןעװעג ןענעז ךעלעגײא ענײלק יד ,םעלדוק

 ־תיב ןיא טריפעגנײרא םיא טאה׳מ .ןעלכײמשוצרעטנוא טרעהעגפיוא

 ןםיורג א ראפ יװ ,ריט יד טײרב טנפעעצ םיא ראפ ןוא בוטש־ןיד

 ןיא ענײא טנעה יד ןוטעג בײר א החמש טימו טאה רעטלא רעד .אפור

 ־נא םאד .ןעלקאשפא ךיז ןוא ןעביכרעטנוא ןעמונעג ,רערעדנא רעד

 .קיטםילרעטניה ןוא 'עטאװעשיראנ טלפערפעג םעפע טאה ליומו עקינײצ

 ־עגנײא םיחילש יד ןופ רענײא טאה — !עםוכ א ךאנ ליװ רע —

 .ןיציבר רעד טמיור

 ־עגםיורא טאה רע .לכלעש בלאה א ןםאגעגגא יוג םעד טאה׳מ

 ןרערט יד ןוא — ןםיבעגוצ ,זעק ןראד לקיטש א ענעשעק ןופ ןעמונעג

 רע זיא ךאנרעד .האנה ןופ ןקאב יד רעביא ןענורעג שזא םיא ןענעז

 ,ןזײװאב וצ ,טעב םנקנארק םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןענאטשעגפיוא

 רענעי יװ ,יוזא ןשוניב ׳ר ףיוא ןוטעג קוק א טאה רע .ןאק רע םאװ

 טאה רע יװ ךײלג .םעפע םיא זיא׳ם זא ,לעטשנא םעד ןכאמ זיולב לאז

 ־אלק ןביוהעגנא ןוא ןגירשעצ ךיז דײ רעד טאה ,טגאה יד ןעמונעגנא

 רעיופ רעד .ןםײרםיורא טלאװעג ךיז טלאװ רע יװ ,טעב ןיא ךיז ןרעמ

 יװ טרעהעג טאה׳מ זא ,קירוצ ףיוא טנאה יד טפוטשעג חוכ טימ טאה

 ־נערטשנא ןופ ןראװעג יולב זיא םינפ רוכיש ןיױ .טקאנק ןײב רעד

 ־ראפ ,טכײקראפ ךיז טאה שוניב ׳ר .םעכ ןקידמויצולפ ןופ ןוא שינעג

 זיא יוג רעד .טרעטנומעגפא םיוק םיא טאה׳מ ןוא ןראװעג טפאלש

 יז ןוא ילכ א ןוטעג פאכ א טאה רע זא החיצר אזא ןיא ןלאפעגנײרא

 .דרע רעד ןיא ןוטעג רעטעמש א
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 יד ןוא ןוטעג ײרשעג א רע טאה — !עשיטניה םינאלװײט —

 ךיז ליװ רע םאד ,ןעזעגםיוא טאה׳ם .מרעטיצעג םיא ןבאה ןטםיופ

 .ןקנארק ןפיוא ןפראװ

 טלעופעג ןוא בוטש־ןיד־תיב ןופ טריפעגםיורא םיוק םיא טאה׳מ

 ,טברופעג ךיז טאה׳מ .ףראד ןיא ןײגמײהא קירוצ לאז רע ׳מיא ײב

 דלעפ ןטימ ןיא ךיז ןגײלקעװא תורכיש תמתמי טשינ לאמא לאז רע

 ,לובליב א טכאמעג םײוג יד ןטלאװ טלאמעד ןעד ;ןרעװ ןריורפעג ןוא

 טאה׳מ .לטעטש םאד ןלאפאב ןטלאװ ײז ןוא ,טײטעג םיא ןבאה ןדײ זא

 ןפיוא ןטײלאב לרע םעד לאז םאװ ,ןאמ א ןעניפעגםיוא טזומעג םורעד

 טאה טםארפ רעקידגענערב א .טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא לײװרעד .געװ

 טניז טקנעדעג טשינ ןבאה טײל עטלא סאװ ,רעכלעזא ,מלעטשעג ךיז

 רעמע רעד ,ןראװעג ןריורפראפ רעםאװ סאד זיא םענורב ןיא .ןראי

 א יװ ,ליומ םוצ זיב ןסקאװעגנא זיא םורא זײא סאד .טצאלפעג טאה

 ןײא ןעװעג גונעג זיא׳ס לײװ ,ןײגוצוצ הנכס א ןעװעג זיא׳ס ןוא ,גראב

 יד שטאכ .ןלאפוצניירא ןוא ןרעװ וצ טלכיורטשעג ,טירש רעשלאפ

 רעדניק ענײלק יד ןבאה ,טצײהעג ןעװעג םוטעמוא ןענעז סנװיוא

 ןענעז ,טכענ עבלעזא ןיא לאמ עלא יװ .טלעק ןופ טנײװעג ןגיװ יד ןיא

 ןבאה ךעלציפ .ןשינעגעגאב עזײב ןוא ןשינעפערט ײלרעלא ןפאלראפ

 יולב ןוא ךיז טכײקראפ ,ןםײר ךיז ןעמונעג טיוה רעלעה רעד ןופ

 ראנ ,רעפעפ טימ ןפנארב ךעלכײב יד וצ טגײלעגוצ טאה׳מ .ןראװעג

 עשליבםנאמ ןוטעגנא ןבאה ךעלדײמ .ןראװעג רעגרע ךאנ זיא ןופרעד

 ןכוז ןעגנאגעג ןוא ןלאש עטלפאט ןיא ךיז טליהעגנײא ,םרעצנעפש

 םיצולפ סעבורה יד ןבאה ןבוטש ערעדנא ןיא .םרעכערפשפא־ערה־ןיע

 ־רעד טשינ ריש ןענײז טײל יד זא ,ןרעכיור קראטש יוזא ןעמונעג

 ןשעלראפ וצ ,רעסאװ ןםיגנײרא טזומעג טאה׳מ ןוא ןראװעג טקיטש

 רעד ןיא םור םעד ןענערב ןביוהעגנא וליפא טאה ץעגרע .רעײפ םאד

 ־פיורא ,רעטײל א ןעניפעגסיוא שינעלײא ןיא טזומעג טאה׳מ ןוא ,טפול

 עסאנ ןעמיוק ןיא ןפוטשנײרא ןוא ךאד ןקישטילג ןעמורק ןפיוא ןכירק

 ,עכלעזא ןעװעג ךיוא ןענעז םע ,מסוהעג ןבאה עלא .םעטאמש ןוא קעז

 .מירבא ןריורפעגפא ךיז ןבאה םאװ

 ,רערעטיש ץלא ןראװעג םלוע רעד זיא בוטש ןיא ןשוניב ׳ר ײב

 ,דנאטשאב א ךיז ךאנ טזאלעגרעביא — קעװא ןצנאגניא זיא רע זיב



 ײראג ןיא ןטש רעד 98

 ןצעזגײרא טװאורפעג טאה יוג רעד טניז •זיוה־ראפנײרא זא ןיא יװ

 רעקראטש ןראװעג םירוםי םעשוניב ׳ר ןענעז ׳קנעלעג ןיא דילג םאד

 דיוה ןראװעג זיא טנאה רעד ףיוא שײלפ םאד .טוניטו וצ טונימ ןופ

 טײקטאלג עטעפ עםואימי א ןעמוקאב טאה ׳ןריױעגפיוא ׳ןלאװשעגנא

 ־נא שוניב ׳ר טאה טכאנײב טעפש .ץיה םיורג ןופ טפמאדעג שזא ןוא

 לאז יז ׳ןיציבר רעד ײב טנאמעג טאה רע .געװ ןופ ןדער ןביוהעג

 קלםמ טשינ טאה רעװש רעד םאװ ,ןדנ ןדליג ן״ק יד ןלאצוצ םיא

 ןײז ןגעװ ןוטעג גערפ א לאמנײא טימ רע טאה ךאגרעד ...ןעװעג

 םאד טאה׳מ ...לאמו־טכאנ ןםעגעגפא ןיוש טאה רע יצ ,םעדײא ןטיוט

 טײל־בוטש יד ןשיװצ זיא׳ם ןוא ןמים ןטכעלש א ראפ ןעמונעגנא

 ףיוא זיא ,גיוא ןײא ןוטעג ןפע ןא טאה שוניב ׳ר .ןײװעג א ןראװעג

 :טגאזעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג עלײװ א

 טשינ ליװ׳כ ...םשה ןעמל ...ןילבול ןײק קעװא ךימ טריפ —

 ...ײ-^ג ןיא ןגיל

 ־עגנײא ןטילש א ןענאטשעג זיוה םבר ןראפ ןיוש זיא ירפ ץנאג

 םיא ןוא ,ןוטעגנא ןשוניב ׳ר טאה׳מ ,דרעפ ײװצ ןיא טנאפש

 ןוא םנורג .יורטש ןטנוב עצנאג טימ ןוא ןטעברעביא טימ טקעדעגוצ

 ־עגפיונוצ ךיז ןענעז םיאנוש יד וליפא .ןראפעגטימ ןענעז ןיציבר יד

 ,טנײװעג ןבאה רעבײװ .קירב רעד וצ זיב ןעגנאגעגכאנ זיא׳מ ןוא ןעמוק

 ןפראװעג דיז טאה ענעדײ א ענײא .היול א ךאנ יװ ,טנעה יד ןכארבעג

 :ןעײרש וצ טרעהעגפיוא טשינ עקירעזײה א ,דרעפ יד ראפ

 רעק—ילײה !יבר ? רעביא זנוא ריא טזאל ואװ ,יבר רעקילײה —

 ... !יבר

 (ךוב ןטשרע ןופ ףום)



 ךוב טיױוצ





 א

 ז\בגז\זן יד

 םיוק — ד־ײ רעד .הנותח םעםעטאמ עשטיא ׳ר ןופ גאט רעד

 ןיא ןעמונעג טשינ טאה רע יװ געט ײרד ןיוש .ךאנ טבעל רע םאװ

 טכאנײב .םיפוגיס ןיא קםוע זיא ןוא רעםאװ םעראװ לפעל ןײק ןײרא ליומ
 טלמירדטנא טשינ ידכ ןוא ,רעהפיוא ןא טמורב ,םיוא טשינ ךיז רע טוט

 .רעםאװ טלאק טימ רעמע ןא ןיא םיפ עםעװראב יד רע טלאה ,ןרעװ וצ

 זיב ײנש ןיא טקניז ,גרעב יד ןשיװצ ץעגרע םורא רע טײג געט עצגאג

 ףיוא טכוזעגמורא ןצעמע טלאװ רע יװ ,םיוא טעז׳ס ןוא ןדנעל יד וצ

 לוק ןײז זיא תװקמ עטלאק יד ןופ .רעדלעפ עטעײװראפ עםײװ יד
 יװ ןשאלעגםיוא ןוא בירט ןענעז ןגיוא יד ,קירעזײה קראטש ןראװעג

 רעד ףיוא רע טגיל ,הנותח. רעד ןופ גאט ןיא ,טנײה .ןדנילב א ײב יװ

 ףיוא טראװ׳מ ןוא םורא טציז הרבח יד ,רדח ןיא דיסח לדאג ׳ר ײב קנאב

 וליפא זיא׳ם .שדוקה־חור־לעב א ראפ םיא טלאח׳מ לײװ ,טראװ א סנײז

 .דײר םעסעטאמ עשטיא ׳ר טבײרשראפ םאװ ,לבוקמ א ןאמרעגנױ א אד

 .רעבײװ יד פא ךיז ןביג ןעלעכער טימ —

 ,הרות רעד וצ ןתח םעד ןםעטאמ עשטיא ׳ר ןפורעגפיוא טאה׳מ טניז

 קינעטרעטנוא טכראה ןוא ןטײקמורק עריא םיורא טשינ עלעכער טזײװ

 םיגיד יד ליואװ ןיוש ןאק יז .יז ןעגרעל רעבײװ ערעטלע יד סאװ ,ץלא

 ןגעװ ךעלמירפס עלא טנעײלעגברוד טאה ,ןאמ םוצ ךיז ןטלאה־ןײר ןופ

 טלעטשעגקעװא ךיז ןבאה,ןקאב עכײלב עריא ףיוא .תועינצ ןוא הרהט

 יד עלעקגיכ .פא טשינ ןטערט ןוא ,ןפינק ןופ יװ ,ןקעלפ עטיור ײװצ

 טשוק ןוא פאק ריא טעלג ,רםומ גנאל־ןהעש גאט ןדעי ריא טגאז עמורפ
 טנװא ןיא ןטכענ .רעטכאט ענעגײא ןא יװ ןפיל עטלאק יד טימ יז

 רעד יװ .ןײרא הװקמ ןיא לאמ ןטשרע םוצ טריפעג ןעלעכער ןעמ טאה
 ןוא ץחרמ םוצ זיב טײלגאב יז רמז־ילכ יד ןבאה ,תולותב ײב זיא גהנמ
 ־עגכאנ ריא ןענעז רעבײװ תורבח עצנאג .סכעלײרפ א טליפשעגכאנ
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 טשינ םגעװױצניהא וליפא לאז יז ידכ ,טלגנירעגמורא יז ןוא ןעגנאג
 עםיורג א זיא םאד תמחמ ,ריזח א רעדא טנוה א ףיוא ךיז ןפעדטנא

 ײלרעלא ןוא הפ־לובינ ןגירשעגכאנ ןבאה םישורבכע דעלגנײ־ןםאג .הנכם
 ןיא ןעלעכער ןעמונעג ןירעקוט יד עטײ טאה דאב ןיא .רעטרעװ־טאפש
 ןדנעל עריא טפאטעגמורא ןוא טעקאנ־רעטומ יז ןוטעגםיוא ,תושר ריא
 טימ טאה יז .ןירעטכארטמוא ןײק טשינ זיא יז יצ ׳ןעז וצ. ,ןטםירב ןוא

 יד ןופ ןוא טנעה יד ןופ לגענ יד ןריושעגפא ריא טײקידװעגראז םיורג
 םענרעצליה א טימ ,הליבט רעד ײב הציצח ןײק ןײז טשינ לאז׳ס ,סיפ
 ענעגראבראפ עלא ןיא ךיז טקוקעגנײא ,ראה עגנאל עריא טמעקעצ םאק
 .טיוה עטנראהראפ רעדא לרעטעלב ןײק אטשינ זיא׳ס יצ ,רעטרע

 ־עײג־הװקמ עטלא ,פעק ענעריושעג־קיפערט ןוא עטלאגעג טימ רעבײװ
 :םײה רעד ןיא ךיז ײב יװ ,ךעלטײרב טײרדעגמורא ךיז ןבאה ,סניר

 עקיטכעמ טימ ,גײט רעקיטש יװ ,ןטםירב עקידנעגנעהכאנ טימ ,עטעקאנ
 .ןבאה ןוא ןגארט ןקידרדסכ ןופ ,קעזזאלב יװ ,עזיול רעכײב ןוא ןטפיה
 יד טימ טרעשטעלפעגמורא ,זדנעג יװ ,קידלקאװ ןוא קידתובחר ןבאה ײז
 ךיז קיםײלפ ,ליד םענרענײטש ןפיוא רעםאװ םעשזולאק יד ןיא םיפ
 תוצע עטוג ןבעגעג ריא ׳ןעלעכער רעקידװעמעש רעד םורא טעראפעג
 ײלרעלא טגרעלעגםיוא יז ןוא ,ןאמ ריא ןיא גנוטםולג ןקעװרעד וצ יוזא יװ
 ענײלק טימ ,ךעלבײװ עגנױ־ראג יד .םירכז ןריבעג וצ ףיוא תולוגם
 ,ראה םעלעכער טרירעגנא ,רעדניק יװ טפיטשעג ןבאה ,ךעלפעק ענעפאש

 ײלרעלכ ןוטעגפא ןוא םורא־ןוא־םורא טגאיעג ךיז ,םישודיח ףיוא יװ
 טלעטשעג ,רעדא ןגאלשעג עטאפור יד טאה לקניװ א ןיא .שאר־תזלק
 יװ טולב טימ ןסאגאב זיא ליד רעד .םעקנאב עטקאהעג ןוא םעקװאיפ
 וליפא טאה ,עצינהװאת־לעב א ,עגעדײ ערעטלע ןא .זיוה־טכעש א ןיא
 עכלעזא רעיוא ןיא טמיורעגנײא ריא ןוא תונציל ןעלעכער טימ ןבירטעג
 זיא יז ןוא פאק ןיא ןוטעג־ץעז א טולב סאד טאה לדײמ םעד זא ,ןכאז

 .הפהח ןופ ןלאפעגרעדינא טשינ ריש

 טראפש ,קנאב רעד ףיוא טציז עלעכער .הנותח רעד ברע זיא טצ.יא
 טםאפ יז .רפם א ןיא ןײרא טקוק ןוא עלעקנעב־ןםיפ א ןא םיפ יד ןא
 ןבעגראפ ןרעװ גאט־הפוח ןיא ןעד ,אטח־לע ןגאז החנמ ײב טעװ ןוא טנײה
 ןגיוא יד ,ךעלסײװ ןענעז ןפיל עניד עריא .רופכ־םױ ןיא יװ דניז עלא
 ־םיוא זיא םינפ סאד .רעטצנעפ טײז רענעי ףיוא ץעגרע טקוקראפ —
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 ־עגפױא ראנ־טשרע טלאװ יז יװ ,ךיז טכוד םע ןוא ,ךעלינירג ןוא טרעצעג
 ןוא תולח אד ןקאב םניכעק ײװצ. .טײקפאלש רעגנאל א ךאנ ןענאטש
 ןיא ןוא לײא ןיא ןשיװרעדעלפ ןעקנוט ,ךעלכיק םיוא ־ןדײנש ,ךעקעל
 טגנערבעג םנגייא טאה׳מ■ .ןעלדנאמ ןםיוטש ,קינאה ןםיג ,רעצכעלעג
 ־טײג פעט עםױרג יד ןופ .לטעטש טנעאנ א ןופ שײלפ ןוא שיפ ןריפוצ
 ןיא טלאה׳מ ןוא לפעל־ךאק ענרעצליה טימ טמיוש׳מ ,עראפ א ףיוא
 עדײב ןופ ןטכאלפעגםיוא טאה׳מ .םעט א טאה׳ם יצ ,ןכוזראפ ןײא
 ןוא ,הפוח רעד ךאנ ןגעקא־טצנאט׳מ ןכלעװ טימ ,שטעליוק ןגנאל א ןטײז
 ־ער ,ךעלעגײפ ,ךעלרעטײל ענעגײט טבעלקעגפיורא םיא ףיוא טאה׳מ
 ןכאמ ןוא םניראטײנ ןציז טעב ןפיוא .ןגעװ־לזמ ןופ ץלא — ךעלעד
 ־עצ ערעײז ןיא .שעװ יד ןוא דײלק־הפוח ענעדײז עםײװ םאד קיטראפ
 טזאלעגפארא ןענעז ןקילב יד ,ןעלדאנ יד ןצילב רעגניפ עניד ענעכאטש
 וצ ףיוא טשינ ןרעה רעלײמ ענעפילשעג יד ראנ ,טעברא רעד וצ
 טיש םע םאװ ,ןשינערעהוצנא ײלרעלא ןופ ןעמיירק וצ ךיז ןוא ןעלכײמש
 עגנאל אד ךיז ןרעגלאװ סע .הנמלא ןא ,ײז ןופ עטסטלע יד
 ןטישנײא ענעטפאהעגםיוא ,ךעלדנײצ עטיור טימ טמיוזעגמורא רעדמעה
 טנװײל עײנ יד .ךעלעציפש־ערה־רצי ךם א טימ םעקטײמ ,ךעלכיצ ןוא
 סע .ןסיורדניא ײנש רעד יװ ,ןגיוא יד ןיא טדנעלב ,טנעח יד ןיא טקאנק

 ,תינעת ןוא םעקנישזארו ,גנירמיצ ןופ חיר א אד טײטש

 יד ןעמוקוצפיונוצ ךיז בוטש ןיא ןעלעכער ײב ןא ןביוה טכאנראפ
 עכעלטע ןענערב׳ס ןוא דמאז לעג טימ טישעגםיוא זיא ליד רעד .ךעלדײמ
 ־מירג ,ךעלעדיפ ײװצ ףיוא ןליפש ןוז ןײז ןוא אפור רעד .טכיל ענבלח

 ףיוא טציז עלעכער .תוטורפ ענעריפאפ ײז טגנאלריעד ןעמ ןוא ןעלפ
 טימ ןעגנאהאב ,דײלק םענעדײז ןםײװ ןיא ןוטעגנא ,לוטש־הלכ ריא
 ,טײק ענעדלאג עבארג א יז טגארט זדלאה ןפיוא .גנוריצ טגראבעגנא

 יד ןופ ךעלפעל ענעכאטשעגרעביא־שירפ יד ןיא .ערעװש א ןוא עצרוק א
 ,טײקטלא ןופ עכעלצראװש ,גנירעיוא עגנאל ײװצ ךיז ןעלבמאב ןרעיוא

 עדײב ןיא ןציז ,רעדניק ךאנ טעמכ ,ךעלדײמ ײװצ .רענײטש עבירט טימ
 פא טשינ ריא ןופ ןטערט םאװ ,סנילעזעגנױ יד ןײז ןפראד ײז .ןטײז
 ןײז טמענראפ סע ןוא אטשינ ײראג ןיא זיא ןחדב ןײק .יז ןטיה ןוא
 טײטש רע .גיוא ןײא ףיוא דנילב ,רעטםוש רעמערא ןא ,עידוד טרא
 קינײװנסיוא ףיוא טגאז ,רעםאלב א ןוא רענעקארשרעד א ריט רעד ײב
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 שטײט־ירבע ףיוא רעטרעװ עשילרעטםיוא עכלעזא םעפע קירעזײה ןוא
 וצ רעדא ןכאמ וצ ךעלײרפ ףיוא םאד זיא יצ ,ןםיװ וצ רעװש זיא׳ם ןוא
 םאד ,קידרעװילג ןוא ןפא זיא גיוא עקידנעעז םאד .רעויורט ןקעװרעד

 וצ דיג־דיג ףיוא טשינ טרעה ןוא עמלעב א טימ ןגיוצראפ זיא עדנילב
 .טנײװ ענעדײ א יװ דאנ־טכאמ רע .ןעקנואװעג טלאװ םע יװ ,ןעלטניפ

 ןוא — דעפ יװ עצראװש — טנעה ענײז מינפ םוצ טגײלעגוצ טאה רע
 .ןעכיכ ןוא ךיז ןםיוטש ךעלדײמ יד .גיצ א יװ טעקעמ
 ,רעדײלק יד ןביוהראפ ,רעש א אד ןוא ץנאט־זגורב א אד ןצנאט ײז
 יװ ,דעלפײטש ןוא דמערפ ןא ךיז ןקוק ,רעסאװ א רעביא ןײג ןלאז ײז יװ
 ײז זיב גנאל ךיז ןעלקנעװק ײז .טנעקעג טשינ לאמנײק ךיז ןטלאװ ײז
 ־ראפ ןוא ,טימרעד ײז טניושאב ןעמ םאװ ,ךעקעל ךעלקיטש יד ןעמענ

 ־עג טרעװ סאװ ,םטכאמעגנײא םעד ןופ שריק עקיצנײא ןא זיולב ןכוז
 טגאז רע יאמלה ,ןחדב ןטימ דיז ןגירק ײז ןופ לײט .ײז ראפ טלעטש
 םעד ,ןוז םאפור םוצ ןגיוא ןפראװ ערעדנא ,דעלטרעװכיילג ןײק טשינ
 ןשױלפ א ןוא עפױ עשרעבײװ ןימ א ךיז ףיוא טגארט סאװ ,רמז־ילכ
 טנאהרעלא טײהרעליטש טכאמ רע .ןרעיוא יד םורא ןפאל טימ לטיה
 ןוא רעגניפ יד טימ הבנגב ןעארד ,םיא ןטלעש ךעלדײמ יד .תונצל

 .רעטכעלעג ןיא ןעײגראפ

 רערעדנא רעד ענײא ךיז ןפראװ ןוא ײז ןגאז — !הזובמ אזא —
 .םמערא יד ןיא

 טציא טקגעדעג יז .לכיט־פינש א טימ ןגיוא יד טלעטשראפ עלעכער
 ןוא געװ ןפיוא ןראװעג גרהנ זיא םאװ ,רזעלא ׳ר ,ןר^יא רעטאפ ןיא
 טשינ טאה יז םאװ ,טרעצאב זיא יז .לארשי־רבק וצ ןעמוקעג טשינ וליפא
 ןטעבראפ יז ןוא בורג סרעטומ ריא ףיוא עװאדאלװ ןײק ןראפ טנאקעג
 ןוא למוט א טרעװ גנילצולפ ץנאג .ךיז טריפ סע יװ ,הנותח רעד ףיוא
 טרעה׳מ ןוא םנקעדאב וצ ןתח ןטימ ןא ןעמוק טײלםנאמ יד .ףיולעג א
 ־ראפ דיז ןװאורפ ךעלדײמ יד .פערט יד ףיוא טירט ןוא תולוק ערעײז
 טימ טלארפעגפיוא טרעװ ריט יד רעבא .ןזאלנײרא טשינ ײז ןוא ןראפש
 טימ לופ טרעװ דלאב .קידרעפאה ןוא םשובמ ןא־ןעמוק ןדײ .חוכ
 ןפראד טשיג לאז ,םעטאמ עשטיא ׳ר ,ןתח רעד ידכ .בוטש יד ײז
 א ןיא םנגיובלנע יד טימ פא ײז ןעמ טםיוטש ,תובקנ ןשיװצ ןײגכרוד

 :תופיקת טימו טײרש׳מ .עראװ א טכאמ׳מ ןוא טײז
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 .. . !דרודא טזאל . . . !טײז א ןא ,רעביױו —

 !םײהא — ןדײמ -

 ןעװ ,תונותח ףיוא לאמעלא יװ ,ןעשטיװק ךעלבײװ עגנױ עכעלטע
 ־עג א ןיא ןײרא טמוק סעטאמ עשטיא ׳ר .תורקפה, ןזיױוסיורא ןאק׳מ
 ןעלביוס א ןיא ןוא ,דרע רעד ףיוא ךאנ ךיז טפעלש סאװ ,פולוט םענעיל
 ןופ זיא דראב ןײז .ןגיוא יד רעביא רעבירא םיא טלאפ םאװ ,לטיה
 ריא ןופ פארא ןעניר טציא ןוא ,ןקז א ײב יװ ,םײװ ןראװעג טסארפ
 ןגנאל א רע טגאז ,פאק םעד הלכ רעד וצ־טקעד רע רעדײא .סנפארט
 ןעמ ןעװ .ןײװ ןקיצנײא ןא לאמנײא טימ טיג עלעכער .ןוצר־יהי
 םעקנישזאר טימ ןפראװ ןטײז עלא ןופ ןעמ טמענ ,פאק םעד וצ ריא טקעד
 ןצײנש וצ ןוא ןצכולש וצ לאמנײא טימ ןא־ןביוה רעבײװ עלא .ןעלדנאמ ןוא
 יד ףיוא ךיז טלעטש ריט רעד ײב לרעטםוש ענײלק םאד .זענ יד

 :ןוגינ־באב־העשת א טימ טגאז ןוא ,ןעעזםיורא םיא לאז׳מ ,לגענ

 ,רועיש א ןא ןרעטאמ ןוא ןטכעש ןוטעג זנוא ןבאה ײז

 ,רעבײװ ןעװעג םנאמ ןוא רעדניק ענײלק טײטעג ןבאה סעקאמאדײה יד

 ,רעבײל יד ןיא טײנראפ ץעק ןוא טנפעעג יקצינלעמכ טאה רעכײב

 :ןטעב ןעוט ןוא רעטיב רימ ןעײרש םורעד

 . . . !ךופשה ךידבע םד תמקנ םוקנ

 ןשלח וצ םיצולפ ענעדײ א ןא טביוה ,תונותח ףיוא ךעלנײװעג יװ
 רע םיראװ ,דלאװעג טײרש למײ א .רעסאװ ריא ףיוא טסיג׳מ ןוא
 ךיז טםיוטש ץעמע .טפאשגנע רעד ןיא טקיטשרעד טשינ ריש טרעװ
 ־קעװא ןתח רעד טרעװ דלאב .ןכארבעצ טרעװ ילכ א .ןוט רעד ןיא ןא
 רעד .םלוע־תיב ןטלא םעד ןוא לוש רעד ןשיװצ הפוח רעד וצ טריפעג
 יד ןוא םינװי יד ןבאה אד .ךעלגרעב טימ לופ זיא ףיוה־לוש רעצנאג
 ־טנעעגרעביא ךיז ןבאה סאװ ,רעדניק־רדח ןבארגאב ח״ת תנש ןרעטאט
 טפיוקראפ ןוא הנומא רעײז ןשיוט וצ טשינ יבא ,םשה־שודיק ףיוא טרעפ
 רע ,ביוה עםיױו א ןוא לטיק א ןא טוט ןתח רעד .טכענק ראפ ןרעװ וצ
 .םיכירכת ןיא ןײא טליה׳מ ןעװ ,טיוט ןופ גאט ןיא ןענאמרעד ךיז לאז

 טײטש רע .שא טימ טישאב זיא ,שאר־לש ןופ טרא ןפיוא ,פאק רעד
 א טימ טלעטשראפ ןגיוא יד ,רעטרעדיונקעגנײא ןא הפוח רעד רעטנוא
 רעטנוא־ןעלצנעט ,ןעגנאטש יד ןטלאה םאװ ,טײל ריפ יד .עלײשטאפ
 .קיטעמוא ןוא לקנוט זיא םע .טנעה ענעריורפעג יד ףיוא ןזאלב ןוא
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 ןסעטןןמ עשטיא ׳ר ןוט ךאטש א םורא־ןטניה טװאורפ רעפיטש א גנױ א
 ־ראפ רע .ןעבאב ןײז ײב טעבנגעגםיורא טאה רע סאװ ׳לזיפש א טימ
 ,טריפש סעטאמ עשטיא ׳ר רעבא ,בײל ןיא ןתח םעד ףיט טימרעד טכירק

 פא־ןלאפ רוחב םײב ןוא ,רעטיצ ןײק טשינ וליפא טיג רע .טשינ ,םינפא
 םלוע־תיב םורא םיוצ רענעכארבעצ רעד ןופ .גנאל טראװ׳מ .טנעה יד
 עפושמ ןרעטעלק םאװ ,תובצמ עשיטײצראפ ןופ ךעלטשער סיודא ןקוק
 ־נירפש עטיור .ךעלײרפ טרעװ דלאב .רערעדנא רעד רעביא ענײא
 ןוז ןײז ןוא אפור רעד .ךיז ןרעטנענרעד תולדבה ןופ ןרעײפ עקידנעג
 טימ ,ןםײװ ןיא ךעלדײמ .הלב יד טריפ ןעמ .שראמ־הפוח א ןליפש
 ־וצכרוד יז תורוש ײװצ ןיא םיוא ךיז ןלעטש ,טנעה יד ןיא טכיל ענעסקאװ
 טקגיה יז .רעיילש א טימ טקעדראפ ןצנאגניא זיא עלעכער .ןזאל
 רעד .טעמכ יז ןפעלש םנירעריפרעטנוא יד .ךעלנײװעג יװ רעקראטש
 .קיניבצ־יתבש רעד ,ןוז רעטסגנײ סעשוניב ׳ר ,יול זיא ןישודיק־רדסמ

 טפארטשעג טשינ לאז רע ,ארומ תמהמ ןוא טלעק ןופ ךײלב זיא רע
 םוקמ־אלממ זיא ,רזוע טשינ ,רערעגגײ רעד ,רע סאװ ,ראפרעד ןרעװ
 ־ראפ ןײװ רעד ,טרעטיצ טנאה ןײז ןיא לזעלג עלאמש סאד .רעטאפ םעד

 ;רע טגאז ןוגינ ןקידנענײװ א טימ ןוא רעגניפ יד רעביא ךיז טםיג

 ונל תואושנה תא ונל ריתהו תוםוראה תא ונל רםא רשא ....
 . . . םדאה רצױ — ׳ה התא ךורב . . .ןישודיקו הפוח ידי־לע
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 ךאנ זיא עלעכער ןוא ׳ןגײל הלוכ־ןתח טריפ ןעמ יװ טכענ ײרד ןיוש
 םעטאמ עשטיא ׳ר ןעװ ,ןגראמירפ ןדעי .ןראװעג ןדנובעגפיוא טשינ ץלא
 עדײב יורפגנױ רעד וצ ןײג וצ ןעמוק ,ןײרא שרדמ־תיב ןיא ךיז טרעדעפ
 ־וצםיוא ,רעבײװ עשימײה עכעלטע ךאנ טימ ןעמאזוצ םנירעריפרעטנוא
 טמעש עלעבער .ןאמ ריא טימי טנגעגאב ןיוש ךיז טאה. יז יצ ,ןשראפ
 טכא ןײק טשינ ןעוט ײז ראנ ,טעברעביא ןרעטנוא ךיז טלאהאב ןוא ךיז
 ףיוא לאז םאװ ,רעטומ ןײק טשינ טאה ןוא המותי א זיא יז ןראװ ׳ףיורעד
 ריא רעפײא טימ טקוקאב ןעמ ,ףיוא יז טקעד ןעמ .גיוא ןטלאה ריא
 יװ ׳קיטכראפטאג םעד רעביא ךיז טגיוב ןעמ .ךעלײל םאד ןוא דמעה
 יז טגערפ ןעמ .טמאלפעצ ןעגעז רעמינפ יד .ךאז־הוצמ. א רעביא

 :ײנםנופ גאט ןדעי

 .. . ?א ,ריד טימ ןגעליעג טשינ רע זיא —

 ? טשינ הטילש ןײק ריד וצ רע טאה —

 טײל עגנירג יד .םעד ןגעװ רעכעד יד ףיוא ןיוש ןעקארק ןעארק
 עשטיא ׳ר טנװאד דנאש םיורג תמחמ .ןטעפש ןוא ןכאל ןעוט ײראג ןופ
 ןטימ םינפ ןײז ןײא טליה ןוא ןװיוא ןרעטגיה שרדמ־תיב ןיא םעטאמ
 טימ ןריװראפ טשינ םיא ןלאז ןעגנױ־ןלעזעג ןוא םישורבכע יד ,תילט
 ׳ר .תוצע ײלרעלא ןכוז תכ רעד ןופ טײל יד .רעצכעמירקכאג ערעייז
 וצ םיא טיג ןוא ךיז וצ ןםעטאמ עשטיא ׳ר םײהא טמענ דיסח לדאג
 הלוגם א זיא םאד סאװ ,ץלאז ןא סעברא ןוא לבאנק םענעטארבעג ןםע
 ריא ןיא ןקעװרעד וצ יוזא יװ ןעלעכער. טנרעל עלעכענ .ןעמיוז ןרעמ וצ

 יוזא ןגײל קלאפראפ סאד ןעמ טריפ גהגמ ןטיול .גנוטםולג ןאמ
 ףיוא ,טנװא ןיא .בײװ ןײק טשינ טרעװ יורפגנױ יד ןענאװ זיב ,גנאל
 סע .אירבח עצנאג יד ףיונוצ ךיז טמענ ,תוכרב־עבש ןופ טײצלאמ רעד
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 ־עגםיוא ןא יװ ןוא עטםעשראפ א טציז עלעכער .רעביױז ךיוא ןעמוק
 ,גנוריצ ןיא ןוא רעדײלק־הפהח עסײװ עריא ןיא ,לוטש רעד ףיוא עטשטאפ

 ךעלײרפ טכאמ ןחדב רעד רעטסוש רעד .,דלס א ץלא ךאנ זיא יז ןעד
 .רעטימעג יד ןרעטײהוצפיוא ידכ ׳הפ־לובינ ךעלסיב וצ וליפא טדער ןוא

 עטיור .עציפושז רענעסעלטא ןא ןיא ןוטעגנא זיא םעטאמ עשטיא ׳ר
 טשינ טרעה רע ןוא ,ןרעטש ןפיוא ןוא ןקאב יד ףיוא םיא ןעײטש ןקעלפ
 טכוזראפ רע .עליישטאפ־ענעשעק ןייז טימ םיױוש םעד ןשיװ וצ ףיוא
 ־טגנילש ,קעװא םיא ראפ טלעטש׳מ סאװ ,םילכאמ עטוג יד ןופ םיוק
 ־נײשאב טעז׳מ .ךיז־ןעמירקראפ א טימ ןוא ןליװרעדיװ טימ פארא
 עגײז לאמ לפיװ .זדלאה ןיא ןקעטש םיא טבײלב ןםיב רעדעי יװ ךעלרעפ
 ןעלקאש ןא רע טביוה ,גװיז־יגיגע ןגעװ ןדעררעביא םיא טימ ןעמענ טײל

 :טלמאטש ןוא ןגיוא־שיפ ענײז טימ ןקארשרעד טלטניפ ,פאק ןטיימ

 . . . יאדװא ... ונ ׳אי —

 טימ ןלאז ײז ,רעדניק־טסעק ׳טײלעגנױ םיא וצ ןעמ טקיש גאטײב
 רענײא טגערפ ןעמ .תובצע ןופ ןגאלשםיורא םיא ןוא ןעגנערבראפ םיא
 ןוא ךאש ןיא ,ףלאװ־ןוא־גיצ ןיא טליפש׳מ ,ןשינעטער ןרעדגא םעד

 ןבײרש ןיא טײקידװענעקליואװ רעײז סיורא־ןזײװ לײט .לפרעוו ןיא וליפא
 ײלרעלא טיורב ךײװ ןופ םיוא־ןטענק ערעדנא ,טפירש רעטקיצעג א טימ
 יד .םינוגינ ןעגניז ,לוק ןײש א ןבאה םאװ ,ענעי .לגײפ ןוא תױח
 ךיוא ןענעז סע .ךעלטשפ ןוא םידודיח סיוא־ןרעלק תוחומ עפראש
 ןופ טלײצרעד ןעמ .ןכאז־טלעװ ןיא ךיז ןםײלפ םאװ ,עניוזא ןענאראפ
 ןגעװ ,ןופיםױ ןיא טגעײלעג טא,ד׳מ עכלעװ ןופ ,תומחלמ עשיטײצראפ
 םעד ןגעװ ,רעטיר ןוא םיצירפ עכײר ןופ רעצכעריפ עשילרעטםיוא
 יד טצעזעג טאה םאװ ,טגײרפ־ןדײ םעד ,יקציװעינשיװ רש ןשיליופ
 םידיראי עסיורג יד ןגעװ ןעמ טםעומש ןרעג .םנקאלפ ףיוא םעקאמאדײה
 ׳ןדי־בתכ ןוא םירפם עטסנטלעז יד ןפיוק וצ טגירק ןעמו ואװ ,ןילבול ןיא
 יד ףיונוצ ךיז ןראפ׳ם ואװ ןוא ,םיטישכת ענרעבליז ןוא ענרעדליג
 םינתח ןכוזוצסיוא ןעמ,דעב ןוא זנכשא ,עטיל ,ןליופ ןופ םירידא עטםערג
 ןוא לדיפ א ךיז טימ טכארבעגטימ וליפא טאה רענײא .רעטכעט יד ראפ
 רעדימ א ײז ןשיװצ טציז םעטאמ עשטיא ׳ר .ךאלאװ א טליפשעגפיוא
 לאמ ןופ .פעק סנעמעלא רעביא ,םורק ץעגרע טקוק ,רעדמערפ א ןוא
 ,גיוא םוצ וצ יז טלעטש ,דראב ןײז ןופ ראה א םיוא רע טפיצ לאמ וצ
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 רעטעלב יד ןשיװצ ןײרןן קיטכעדאב יז טגײל ןוא ,גנאל ריא ףיוא טפאג
 ןוא ןעלסקא יד ןשיװצ פאק מעד פארא רע טזאל ףוס םוצ .רהוז ןופ
 יד ,קיטכעמנא פארא ןעגנעה טנעה יד .טײהרעקידנציז ןײא־טלמירד

 ןוא ףיוא־ןעײטש טסעג יד .טיוט ןוא טשטעלפעגוצ זיא זאנ עסאלב
 יד םיא ןפור ,ןריפ־ןגײל ןראפ ׳טגװא ןיא .ןטסיופ יד ןיא ןעכיכ

 :םיא וצ טהנעט ןעמ .דוס א ףיוא אירבח רעד ןופ טײל עבושח

 סאד . . . !היברו הירפ . . . ! ? סעטאמ עשטיא ׳ר ,ןכתיה —
 . . . !םירקיעה־רקיע רעד ךאד זיא

 בוטש רעבורח־בלאה א יא ךיז ןעניפעג לראפ םעד ןופ ןטעב יד
 רעדײא .אטשינ ןטראד זיא ןװיוא ןײק ןוא ,רעיומ סדאבאב רזעלא ׳ר ןופ
 עמש־תאירק יד רעירפ רע טנעײל ,סיוא ךיז טוט סעטאמ־עשטיא ׳ר
 טפאלק ,יודיװ טגאז רע .טײצ העש א יװ רעמ טרעיוד סאװ ,י״רא ןופ
 טנײװ ,ליוה פא טכליה סע זא ,ןײרא ץראה ןיא טסיופ רעראד ןײז טימ
 א םורא קיכעלײק ןײגמוא רע טמענ ךאנרעד .ןרערט טימ טסיג ןוא
 ןיא טלאמעד ןיוש טגיל עלעכער .םילוגיע ןוא תופקה טכאמ ,לקנעב
 דײר עטוג טימ ןעמענוצפיוא םיא טקיליװאב ,םיא ףיוא טראװ ןוא טעב
 םיבלכ ןליב ןסיורדניא .טנרעלעג יז ןבאה רעבײװ יד יװ ׳טפאשביל ןוא
 רעסיורג א ףיוא יװ ,ײנספיוא ןא־ןביוה ,טמוטשראפ ןרעװ ,ליוהעג טימ
 עלעכער ןוא ,תושפג עשיטניה ערעײז ןראװעג ןוטעגפא זיא סאװ ,הלװע
 םעד טסײר טניװ רעד .טאטש ןיא זיא תומה־ךאלמ רעד סאד ,טסייװ
 ,גנאל יוזא טקנאצ לטכיל ענבלח ענײלק סאד .טעײװ טלעק א ,ןדאל

 סעטאמ־עשטיא ׳ר .טרעכיורעגנא ןוא רעטצניפ טרעװ בוטש ןיא זיב
 עקידעפעלש עכײװ טימ ןכירקוצמורא ןוא ןעלמרומ וצ ףיוא טשיג טרעה
 טכוד לאמלײט .טכוזעג סעפע טלאװ רע יװ ,לקניװ וצ לקניװ ןופ טירט

 ,רענײא ךאנ ןענאראפ אד זייא ןסעטאמ עשטיא ץוח א סאר ,ןעלעכער ךיז

 ןופ ןכעטש ריא ןעמענ ןעלצראװראה יד .רעקיטכרופ ןוא רעקיטפול א
 סעטאמ עשטיא ׳ר ריא וצ טמוק ףוס םוצ ,רעביא ךיז טקעד יז ןוא דחפ
 ןופרעד ךיז טריפש׳ס ןוא טלאק־זײא זיא בייל ןײז .טייהרעקידנעגײװש
 ןיא טנעה עטפײטשראפ ענײז טמעראװ רע .תמ ןוא רעסאװ־הװקמ טימ
 טימ ןקאה ןײא ןיא טלאה ןוא ראה ענײז טימ יז טכעטש ,ןטסירב עריא
 ןעינק ענײז .טימ ךיז טפראװ טעב סאד זא ,ךיז ןעלסײרט ןוא ןײצ יד
 סיורא ןעצראטש ןפיר יד ,ליוה יװ סעפע ןוא קיציפש־קירענײב ןענעז
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 טימ ןוא ליטש־ךעלקירעזײה גאז א רע טיג לאמנײא טימ .ןפײר יװ
 :טײקשימײה רעשידניק

 ? עלעכער ,םעפע טסעז —
 . . . ? סעטאמ עשטיא ,וטםעז סאװ . . . !ןײנ —

 זא ,ךיז טבוד ןעלעכער ןוא ,סעטאמ־עשטיא ׳ר טגאז — 1 תיליל
 יװ ,ראה עגנאל טימ . . . ןא יז קוק — .ריא ןגעװ ךיז טײרפ רע

 ... הװרע זיולב . . . טעקאנ ןצנאגניא . . .וד
 ־ראפ םוצ טשינ ,עטקאהעגפא ,רעטרעװ עשילרעטםיוא טדער רע
 טימ ןוא ךיוה רע טבראנש ײברעד . . . קזוח ףיוא יװ ןוא ןײטש
 ןפיול ריא ןעמענ ןבלימ יװ טריפש עלעכער .ףײפ םעניד ןגנאל א

 .ןקור ןרעביא
 טימ ןוא לוק טקיטשראפ א טימ יז טגאז — 1 םעטאמ עשטיא

 .שינעראװ
 . . . ונ ,אי —

 ?טםפאלש וד —

 . . . ךעםײװ ,טע —

 םיוא־טציפש ןוא עלעכער טגערפ — ? יוזא טכראנש עשז־רעװ —

 .ןרעיוא יד

 טבראנש זאנ ןײז .וצ ךיז טרעה ןוא ליטש טרעװ סעטאמ עשטיא
 ־נטימ ןפיט א תױרחא רענעגײא ףיוא ןפאלשעג טלאװ יז יװ ,ןםיװ ןײז ןא

 .פא ךיז ץראה סאד טלעטש ןעלעכער ײב . . . ףאלש ןשיטכאנ

 ־רעה — .פא םיא ןופ ךיז טקור ןוא יז טפור — !םעטאמ עשטיא
 ...!םעטאמ עשטיא ... קנארק יװ־ײם ןיב׳כ ...!ןקערש וצ ךימ ףיוא

 טעב ריא ןופ סיורא טײג רע .ןײא טשינ רע טור טכאנ עצנאג א
 טשאװ ,םורא ךיז טעראפ ןוא ףיוא־טײטש רע .םענײז ןיא ךיז טגײל ןוא
 .ןעמורב ןוא ןגאז ןײא ןיא רדםכ טלאה ,ליד ןפיוא טםיגראפ ,טנעה. יד
 יד ךרוד םיוא־טקוק ןוא רעטצנעפ םײב קעװא ךיז רע טלעטש גאטראפ
 וצ טניגאב ןסיורדניא יװ ךײלג .ןגאט ןיוש טמענ׳ם יצ ,ןטלאפש־ןדאל
 עלעכער טפאלש סלאמאד טשרע ,.סיורא טײג ןוא ןא ךיז רע טוט ,ןעיולב
 ףיוא ןגיל ןריא ןטאט םעד טעז יז .יז ןקינײפ תומולח עטכעלש .ןײא
 .ןעארק הנחמ א טימ טלגנירעגמורא ןוא ןגיוא עטקיפעגםיוא טימ דלעפ א
 ־ראפ ןיא ןוטעגנא זיא רע .ריא וצ טמוק רעב־לדײז ׳ר רעטעפ רעד
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 טײרש ןוא טפול רעד ןיא ףלח ןגנאל א טימ: טעכאפ ,מיכירכת עטקיטולב

 :ןראצמירג טימ

 ןיא ,עלעכער ,רעדינ !טקאהעגרעטנוא ןענעז ןראי ענײד —

 . . . !בורג ןרעטצניפ

 ־עניא ןא ןופ יוז ,עטרעדנעראפ א ןגראמירפ ןדעי ףיוא טײטש יז

 טכאנ יד זא ,ראפ ריא טמוק׳ם ןוא ,קנערק רענעגראבראפ רעטסקינײװ

 ןײק ראפ ןאק יז .ןײז דעלנײװעג ןענאק טכענ יװ רעגנעל ןעװעג זיא

 ףיוא סאװ ןוא םולח ןיא ןעזעג טאה יז םאװ ,ןענאמרעד טשינ ךיז לאפ

 יװ ,ײװ ןעוט רא.ד יד ;רעװש ןוא קידמאז זיא פאק רעד .ראװ רעד

 ןוא ,ןגיוא יד רעטנוא ןעײטש רעדנער עיולב ;ןסירעג ײז טלאװ׳מ

 טײג םיפ עפײטש טימ .ןפונק־ןטיוט ןוא ןקעלפ טימ לופ זיא בײל סאד

 ,ןרעדנא ןיא ןײטשלזיק ןײא גנאל טבײר ,רדח־ןיואװ ריא ןיא ןײרא יז

 ־ראפ יז ראנ ,ןכאק םוצ וצ־טלעטש יז .טיונק יד ןא ךיז טדניצ׳ס זיב

 ןופ ןײג וצ טמוק ףלעװצ ךאנ .ןענערבנא םטכעקעג םאד טזאל ןוא טסעג

 עלײשטאפ א טימ ,רענעגיובעגנײא ןא — ,סעטאמ עשטיא שרדמ־תיב

 טמענ רע .םערא ןרעטנוא קאז־תילט ןסיורג א טימ ןוא ןדנעל יד םורא
 טשיװ ,ךיז טשאװ ,לפעש־טענק ןופ טיורב ראד לקיטש א םיורא ןײלא

 ןײא רע טקניט טיורב תיזכ םעד .ןאטפאק ןײז ןופ עלאפ רעד ןיא גנאל

 דאנרעד .לאמ ײרד יוזא — ןײא רעדיװ טקניט ,פא טלקאש ,ץלאז ןיא

 ןשטנעב ןכאנ .ןא־טבײר ןוא לבאנק א ענעשעק ןופ םיורא רע טיצ

 .העש לטרעפ א טלמ״רד ןוא שיט ןופ טנאק ןא ןרעטש םעד ןא רע טראפש

 טלקאש רע ןוא ,םיב א ןופ יװ רעטיצ א לאמ סעדעי ןבעג ןעלםקא יד

 רעטיור א טײטש ןרעטש ןפיוא .ףיוא ךיז רע טםײר םיצולפ .פא ךיז

 וצ טדער עלעכער .טשודיחראפ ןפאג ןגיוא ענעפאלשראפ יד ,םארש

 טשינ טלאװ רע יװ ,םיוא טעז׳ם ןוא ,טשינ טרעפטנע רע ראנ ,םיא
 דלאב .ןקלאב ןײא רעטנוא םיא טימ ךיז טניפעג יז םאד ,טקרעמעג

 — קעװא קירוצ טײג ןוא הזוזמ יד לאמ ײרד טשוק ,ףיוא רע טײטש

 . . , טנװא זיב

 ןוא רעבירא ןיוש זיא תוכרב עבש יד ןופ גאט רעטעביז רעד
 םאד ,לוש ןיא ןדער ךעלבײװ עגנױ יד .הלותב א ץלא ךאנ זיא עלעכער

 ,ןייוש ןםיװו עלא .רעסעמ א ןא פאק םעד טקאהעגפא ןעלעכער טא,ד ןעמ

 ןענאק טשינ ךיז ןלאז ײז ,ףושיכ א ןוטעגנא לראפ םעד טאה׳מ םאד
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 ןײק אטשינ ןענעז׳ם יצ ,ןעלעכערו ײב טכוזעג ןיוש טאה׳מ .ןטפעהאב

 ןגראבראפ טשינ סעפע זיא׳ם יצ ןוא לאש ריא ןופ ןזנארפ יד ןיא ןפינק

 םמעזעב עלא טמיורעגסיוא טאה׳מ .רעדײלק עריא ןופ ןדלאפ יד ןיא

 -עגנא ןוא טנאװעג־טעב סאד טרעכיורעגםיוא טאה׳מ .טנערבראפ ןוא

 ׳ר .תוער־תוחור יד ןבײרטראפ וצ ,ןעלקניװ עלא ןיא תועימק ןעגנאה

 קדוב ןוא דאב ןיא טריפעגקעװא רעדנוזאב ןעמ טאה ןםעטאמ עשטיא
 ... רכז א ןופ םינמים עלא טאה רע יצ ,ןעװעג

 ןופ פא־ןטעפש ןוא קירעבראה ןיא ןציז סאװ ,ןעגנױ ערעל יד ןוא

 .ןעמאנוצ א ןםעטאמ עשטיא ׳ר ראפ ןענופעגסיוא ןבאה ,טײל עמורפ עלא

 . . . ךשא־ךורמ רעד :ןפורעגנא םיא ןבאה ײז



 זגירדג ׳ר

 ־רעביא טאה ןוא חילש א ײראג ןײק ןעמוקעג זיא םירופ וצ טנעאנ
 .םמותשנו להבנ ןראװעג ןענעז עלא עכלעװ ןופ ,ןכאז ןבעגעג

 םטאג טימ ןיוש זיא ~ טלײצרעד רע טאה — חישמ רעד יבצ יתבש

 ןעמענוצפארא לובמאטס ןײק קעװא זיא רע ןוא ,ןראװעג טקעלפטנא ףליה

 .לארשי־ץרא רעביא טקיטלעװעג סאװ ׳ןאטלום םעד ןופ פאק ןופ ןיורק יד

 םיאיבנ ןוא םירש םיא ןטײלאב םע ראנ ,רע טײג תולײח טימ טשינ

 ןוא ןטרעפמעל ,ןטנאפלעה ןופ םנקור יד ףיוא ,ןױטבמם טײז רענעי ןופ

 םיוראפ טײד ,ןײז טסיורגעג לאז ןעמאנ ןײז ,יבצ יתבש . .ןריטלזיװ

 דלאגניג ,רופרופ ןופ רעדײלק ןיא ןוטעגנא זיא רע ןוא ׳בײל ןדליװ א ףיוא

 רעד •רעטצניפ רעד ןיא ןטכײל סאװ ,רענײטש ערעײט ײלרעלא ןוא

 טנאה רעטכער ןײז ןיא .לרעפ לטײא זיא ןדנעל ענײז םורא טרוגנא
 .ןדע־ןג ןופ חיר רעד םיא ןופ טקעמש סע ןוא טור עכעלגינעק א רע טלאה

 וניבר השמ ראפ סנטײצראפ יװ ,םיא ראפ ןטלאפשעג ךיז טאה םי רעד

 .שינעקורט רעד ןיא טײל ענײז טימ ןעמאזוצ טײג רע ןוא ,םולשה ױלע

 ךאנ־ןעילפ םיכאלמ ןוא געװ םעד ןזײװ וצ םיוראפ טיצ לײז רעקידרעײפ א

 טקישעגםיורא ןטשריפ ןוא ןגיניק יד ןבאה ביוהנא ןיא .הריש ןגאז ןוא

 ןופ ראנ .ןעגנאפ וצ םיא ,ןדרעװש עקנאלב טימ ןזיר תונחמ םיא ןגעק

 טײטש םע יװ ,רענײטש עםיורג ןופ ןגער א ןלאפעג ײז ףיוא זיא למיה
 רעד .ןראװעג טקיליטראפ עלא ןענעז ײז ןוא ,גוגמו גוג ןגעװ ןבירשעג

 .תובישה םיורג ןיא ןענעז םידוהי יד .קראטש זיא טלעװ רעד ףיוא שער

 ןקוב ךיז ןוא דובב ײז ןבעגפא קינעטרעטנוא ןעמוק ןראה עטםקיטכעמ יד
 ,לובמאטם ןײק ןעמוקנא טעװ יבצ יתבש יװ ךײלג .םיפ ערעײז וצ

 .למיה ןיא ןוא דרע רעד ףיוא ןעגנורעדנעראפ עכעלײרג ןעמוקראפ ןלעװ

 םאד .לארשי־ץרא ןיא ןײז ןיוש יאדװא ןדײ עלא ןלעװ תועובש ףיוא
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 זיא ןרעקקירוצ ןלעװ תוחא יד ,טלעטשעגפיוא ןרעװ טעװ שדקמה־תיג

 ־םיוא רעזדנוא ,יבצ־יתבש .לודג־ןהכ א ןרעװ טצעזעג טעװ׳ם ןוא ׳ןורא

 . . . ןטײװצ ןזיב טלעװ קע ןײא ןופ ךלמ ןײז טעװ ,רעזײל

 ,גאזנא םעד טכארבעג טאה ,יחרפ־יחרא ןא ׳דײ רעטםארפ. א טשינ

 א ןוא רעקידװעעזנא ןא ןאמ א ,שטשאמאז ןופ טחוש הילדג ׳ר ראנ
 א ןוא ןקאנ ןטעדלאפעג א טימ ,רעקיבײל־קיד א ,רעכיוה א ,דבוכמ

 טימ ןגיוצאב ןוא ןעלדײװ־רעביב ןופ ןעװעג זיא פולוט ןײז .ךיוב ןםיורג

 ׳דראב עטײרב עצראװש ןײז .לביום ןופ — פאק ןײז ףיוא טוה רעד ,דײז

 ראה עטקאלעג ענײז ןוא ,לפאנ םוצ זיב טכײרגעג טאה ,רעכעפ א יװ

 עבושח ײב רעגײטש רעד זיא םע יװ ,ןעלםקא יד רעביא ןלאפעג ןענעז
 זיא רע ןעד ,ןעמאנ ןײז טנאקעג ליואװ טאה ײראג ןיא אירבח יד .טײל

 יבצ יתבש ןיא ןביולג ןײז ןגעװ זיולב ןוא ,לבוקמ א ראפ ןעװעג םםרופמ

 הילדג ׳ר זיא ײראג ןײק .טאטש ןײז ןופ ןײז רקוע טזומעג רע טאה

 יד ןעמענוצרעביא ךיוא רשפא ןוא םינימאמ יד ןקעװרעד וצ ןעמוקעג

 .ןעװעג טשיג טחוש ןײק ײראג ןיא זיא ח״ת תנש טניז םיראװ ,הטיחש

 ןוא לוזב ןעװעג םורא רעפרעד יד ןיא תופוע ןוא תומהב ןענעז ײברעד

 טריפעג טציא טאה םאװ ,יול .שײלפ לקיטש א ךאנ טראגעג ןבאה עלא

 טימ ןעמונעגפיוא ןהילדג ׳ר טאה ,טרא םרעטאפ ןײז ףיוא תונבר םאד

 ־עג א ףיוא ןא־ןביוא טצעזעגקעװא םיא ,בוטש־ןיד־תיב ןיא דובכ ךם א

 םעד ןעגנאפטנא וצ ,טײל ענײז ןפורעגפיונוצ ןוא לוטש־רעטאפ רעטעב
 רענײא ,קנעש ןופ תיבה־לעב רעד .הדועם א םיא ראפ ןכאמ וצ ןוא טםאג

 ךיז טאה םאװ ,ןײװ ןרעיוז לםעפ א טגנערבעג םנגײא טאה ,תכ רעד ןופ

 עלעכענ .קירוצ ראי קיצפופ טימ יװ רעמ ןופ רעלעק ןיא ןטלאהעגפיוא

 ןעגנוזעג טאה׳מ .םטכאמעגנײא ןוא םינ ענעשלעװ ,ןכוק טלעטשעג טאה

 ןײלא רע םאװ ןוא יבצ יתבש ןקילײה ןופ ןעמאטש םאװ ,םינוגינ עײג יד
 ־עגנא ךיז טפאשטינעג טימ טאה הילדג ׳ר .ןדע־ןג ןיא טרעהעג טאה

 טנעה עקיראה עקיד ענײז טקעטשראפ ,רעכעב םעגרעבליז ןכיוה א ןםאג
 עטוג ןײא טגאזעגנא ןוא ,לטראג ןטזנארפאב םענעטעמאם ןטײרב םעד ןיא

 .רערעדנא רעד ךאנ הרושב

 םידוהי ןבאה זנכשא ןופ םי ןםיורג ןפיוא זא ,טלײצרעד טאה רע

 ןעװעג ןענעז קירטש ןוא ןעלגעז עריא םאװ ,ףיש א ןעזעג םירצונ ןוא

 רעד ףיוא ןוא שדוק־ןושל טדערעג ןבאה ןזארטאמ יד .דײז ןםײװ ןופ
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 ־יטבש רשע־םינש :ןבירשעגפיוא ןעװעג זיא ןאפ רעקידגרעטאלפ

 לוק־תב א טרעהעג דנאנאכרוד געט ײרד ןעמ טאה רימזיא ןיא .לארשי

 תבטב הרשע ןופ תינעת רעד .יבצ יתבש יחישמב ועגת לא :למיה ןופ

 ןוא בוט־םױ ןופ גאט א ףיוא טרעקראפ ןראװעג ןוא טפאשעגפא זיא

 ,ןעגנאגרעד זיא חישמ ןופ טאבעג םאד ואװ ,רעטרע עלא ןיא .דײרפ
 .רפוש ןזאלבעג ןוא ןײװ ןעקנורטעג ׳שײלפ ןסעגעג סלאמאד ןעמ טאה

 ,ןדײ ןבאה, — גארפ ,םאדרעטםמא ,גרובמאה ןופ תולהק עםיורג יד ןיא

 סאװ ,םהרות־רפם יד טימ ןםאג יד ןיא טצנאטעג ,רעבײװ ןוא טײלסנאמ

 ־עג ןבאה רמז־ילכ .גגוריצ ןוא ןעניורק טימ ןעװעג ןעגגאהאב ןענעז

 םיוראפ ןגארטעג טאה׳מ ןוא ,ךעלקעלג טימ ןעגנולקעג ,טקיופעג ׳טליפש

 לאמ ײרד ןוא ,סנטײצראפ יװ םינהכ יד ןענכוד תבש .הפוח עםײוז א

 ׳ה :לטיפאק םאד קלאפ ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ ןזמ רעד טגגיז גאט ןיא

 עײנ ףיוא־ןעײטש טלעװ רעד ןופ רעדנעל עלא ןיא .ךלמ חמשי ךזעב

 רעד וצ ןלאפ ,םירצונ ןוא תולותב ראג רעדא ,טײל עטושפ .םיאיבנ

 ־טאג ןופ טבלאזעג זיא יבצ יתבש סאד ,תולוק־ילוק טימ ןפור ןוא דרע

 םאװ ,עקידניז .לארשי־ינב עטלײװרעדסיוא יד ןזײלוצסיוא אוה־ךורב

 ,טגרעצרעד םיא ןוא ןטשרעביוא ןיא טנקײלעג ןפא טציא זיב ןבאה

 םוא־ןרעדנאװ ןוא קעז ןא־ןדײלק ,ןײװעג רעטיב א טימ הבושת ןעוט

 ןקעװרעד וצ ןוא תוגװע ערעײז ראפ ןעמוקוצפא ,טאטש וצ טאטש ןופ

 ןוא םוטכײר רעײז קעװא־ןפראװ טײל עםיורג םידמושמ .ןומה םעד

 ללכ זיא ןעמעננײרא קירוצ ײז לאז ןעמ ,םיגבר יד ןופ םיפ יד וצ ןלאפ

 ןיא ןקיטסעפטנורג ןוא ןעיוב ןביומעגנא ןיוש ךיז טאה םילשורי .לארשי

 טרעהעגפיוא ןצנאגניא ןעמ טאה טעטש ךם א ןיא .טכארפ רעצנאג ריא
 .. . ןבראטש וצ

 ־עג טאה רע רעגנעל םאװ .הילדג ׳ר ,טדערעג ךס א ךאנ טאה רע

 ,רעמינפ יד םלוע םײב ןראװעג ןענעז טרעקאלפעצ רעמ ץלא ,טנשרד

 .בוטש־ןיד־תיב ןיא ןראװעג זיא רעקידבוט־םױ ןוא רעגגע ץלא ןוא

 םעד ןגארטעגוצ ןבאה סאװ ,רעבײװ עקירעביא יד ןוא ןיציבר יד עלעכענ

 טשוקעג ךיז ,ןרערט טימ ןסיג ןעמונעג דײרפ ןופ ןבאה, ,שיט םוצ דוביכ

 ־עגנא עקיטשרוד ןבאה טײלםנאמ יד .םמערא יד ןיא ךיז ןלאפעג ןוא

 ךיז ןטלאהעגנא ,טראװ ןײא ןײק ןרעהראפ וצ טשינ ןרעיוא ערעײז טלעטש
 טלאװ שינרעטיצ א יװ ,ךיז טלקאשעג ןוא טמורבעג ׳לםקא ײב לסקא
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 ׳ר .ךיז ןרעטנענרעד םאװ ,געט עסיורג יד ראפ טפאכעגמורא עלא ײז

 ידכ ,גנארדעג םעד ךרוד ןפוטשכרוד ךיז טװאורפעג טאה דיסה לדאג

 ןבילבעג רע זיא טפאשגנע תמחמ ראנ ,םינפ־לא־םינפ ןהילדג ׳ר ןקוקוצנא
 טאה׳מ ןוא ןראװעג טפאלשראפ זיא רוחב א .טפול רעד ןיא יװ ןעגנעה

 ןגיוא יד ןבאה, טײלעגנױ ײב .ןםיורדניא ןגארטםיורא טזומעג םיא

 ןוא ׳עקידעבעל יװ ,ןפראװעג ךיז ןבאה תואפ ,תובהלתה ןופ טלקניפעג

 שטאכ .םײװש סנפארט ןענורעג ןעגעז סנרעטש עטציהעצ יד ןופ

 זיולב ןוא שעד ןא רעבירא לאז הדועם יד םאד ,טימעג ךיז טאה יול

 זיא םע ןוא טםאג םעד ןופ טםואװרעד ךיז ןעמ טאה ׳ענעגײא ראפ

 ׳רעטצנעפ יד טרעגאלאב ןבאה ןדיומ ןוא ןעגנױ .ףיולעגנא ןא ןראװעג

 רענײא ןטערטעג ׳ןריט יד ןסירעגפיוא ריגײנ ןופ ןבאה טײל עטםארפ

 ,תועומש עײנ יד ןרעװ וצ ריואװעג רעכיג סאװ יבא ,ןרעדנא ןפיוא

 ךיז טאה הילדג ׳ר .ךיז טימ טכארבעג טאה רעדמערפ רעד עכלעװ

 טרעטעלקעגפיורא ,םירוחב ײװצ ןופ ןעלםקא יד ףיוא טראפשעגנא

 ךיז טאה׳ם ואװ ,ריט רעד וצ םינפ ןטימ ךיז טיירדעגםיוא ,שיט ןפיוא

 ןיא טײקילעזטײל ןענופעג ךײלג טאה רע ןוא ,םע־ןומה םעד טלמאזראפ

 ןוא עסיז ענײז טימ ןוא טלאטשעג רענײש ןײז טימ ןגיוא סנעמעלא

 .דײר עקידנעטשראפ

 ־רעטאפ ןפורעג רע טאה — !רעדירב עביל ,טשינ ךייא טסיוטש —

 ,.. ךײא ןשיװצ אד ךאנ בײלב ךיא — .לוק קידלמיוב ךײװ א טימ ,ךעל

 . .. ןעײרפ גונעג ,םשה הצרי םא ,ךאנ ךיז ןלעװ רימ

 גאט דעד .ןעמוקנא ןײז טימ ײראג ןיא ןראװעג רעכעלמײה זיא סע

 ןגאלשעגפא ךיז טאה ןײש ריא .ןוז טימ: לופ ראנ ,קיטםארפ ןעװעג זיא

 סנ ןיא יװ ןוא ,םעיװ יד טדנעלבעג ,םורא גרעב עטײנשראפ יד ןיא

 טימ ןוא חםפ טימ ןוטעג קעמש א טאה׳ם .למיה טימ דרע טשימעגפיונוצ

 יד ןבאה ,טחוש א ןדנאהראפ זיא סע זא ,טרעהרעד .תומחנו־תועושי

 רעפרעד יד רעביא טזאלעגםיורא ךיז ןוא טמיוזעג טשינ רעפיול־ףראד

 טרעהרעד םנגראמוצ דלאב טאה׳מ .רעניה ןוא רעבלעק ןפיוקוצפיוא

 ןכיק ףיוא .ײרקעג א ןוא שינעקאװק א ,שינעקעמ א ןטײז עלא ןופ

 ־םיורא טאה׳מ .ץכעשודעג ןוא ךיױ טימ פעט ןזיװאב רעדיװ ךיז ןבאה

 ,םילכ־קײװ ןוא ךעלטערב־ץלאז עטלמישראפ יד ןרעמאק יד ןופ ןעמונעג
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 ־עקטאי עגעטלאפשעצ יד םורא .םרעםעמ־קאה יד ןוא לפעל־םיוש יד

 ןבאה ,טזאלראװראפ ןוא רקפה גנאל־ןראי ןענאטשעג ןענעז םאװ ׳רעצעלק

 טימ ײז ןשיװצ טאה בצק א ןוא רעבײװ ךעלטניב ןזיװאב רעדיװ ךיז
 ןוא רעבעל־ןוא־גנול ןטיגשעג ,רענײב־ךראמ ןטלאפשעג קאה רעפראש א

 טקיטולבראפ א ןעגנאהעג ןיוש טאה, םיוצ א ףיוא ץעגרע .םירעדעג

 רעקיטםול ןענעז םײוג יד וליפא .טניװ ןגעק טנקירטעג ךיז ןוא לכלעפ

 ״ךעלקידאז יד ןוא בלח םאד לװלאװ טפיוקראפ ײז טאה׳מ ןעד ,ןראװעג

 זיא תילדג ׳ר ואװ ,שרדמ־תיב ןיא ,ןרעבײרטםיוא טשינ ןעק׳מ עכלעװ

 טאה רע םאד ,ןזיװעגםיורא רע טאה ׳גאט ןטירד ןפיוא ןענװאד ןעמוקעג

 ןעגנוזעג ראנ ,טגאזעג טשינ רע טאה תוליפת יד .חםונ םענעגײא ןײז

 ,ןביוא ,תורטע ײרד טאהעג טאה תילט רעשיקרעט ןײז .ןוגינ א טימ

 יװ ,דלאג טימ טשײלעג זעװעג זיא לפאק סאד ,ןטימרעדניא ןוא ןטנוא

 א ןופ טקעמשעג דע טאה, קאבאט ,םיארונ־םימי ןופ םעקלומראי יד

 םעד ןוא פאק םענעניטשרוב א טאהעג טאה עקלול ןײז ,עלעטעקש ןרענײב

 ךעלגנײ עלא טאה רע .לםקיב ןרעבליז א ןיא ןטלאהעג רע טאה ןוטיט

 .םעטאט יד ראפ טביולעג ײז ןוא ןקאב יד טפײנקעגםיוא טפאשביל טימ

 עטםארפ יד ןוא ,םישודיח עפראש טגאזעגכאנ רע טאה םרענרעל יד ראפ

 רע טאה ןענװאד ןכאנ .הצלה א טימ טכאמעג ךעלײרפ רע טאה טײל

 ־גא ןײלא טאה רע .ךעקעל־קיגאה א ןוא ש״ײ טראװק א ךאנ טקישעג

 ־לרעפ א טאהעג טאה םאװ ,לרעסעמ ןײז טימ ךעלצענעפ יד ןטיגשעג

 עלא ןפורעג ,דנאטש ןוא רעטלע ןײז טיול ןדעי טלײטעג ,לוטש ענרעטומ

 ףיוא טגנאלרעד טאה רע .ןםעגראפ טשינ םענײק ןיא ,ןעמענ יד ײב

 :ןשטנואװעג ןוא טנאה עמעראװ עטעפ עםיורג א םײחל

 . . . שדקמ,־תיב ןופ ןרעיוט יד ײב ... םילשורי ןיא בורקב —

 ראפ שינעקיװקרעד א ןוא ײראג ןיא הילדג ׳ר ןעװעג זיא שודיח א

 טעװ טאטש יד םאד ,ןמים א ןעװעג זיא סע .רעטימעג עטבירטאב יד

 ךײל׳ג ןבאה ןיול טימ ןעמאזוצ אירבח יד .ןרעװ טכירעגפיוא קירוצ

 ׳ר טיורטראפ ןוא קינהרוהש־הרמ םעד ןמעטאמ־עשטיא ןא ןםעגראפ

 םיא טאה ןיציבר יד עלעכענ .גיהגמ רעײז ןרעװ לאז רע ,ןהילדג

 .ןעלגוק תבש ףיוא ןקיש םיא ןםײהעג ןוא לוש־רעבײװ רעד ןיא טביולעג

 ןטערטעגסיורא טשינ ןענעז ,םידגנתמ יד ,םיתבה־ילעב עטלא ייד וליפא
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 ,ביורד ןוא ךיױ לסיב סאד טאהעג קיטיונ זבאה ײז תמחמ ,םיא ןגעק ןפא

 יכדרמ ׳ר .טשינ ןרעה ןוא טשינ ןעעז ײז סאד ,טכאמעג ןבאה ײז ןוא

 טעכאפעג ,ליד ןיא עילוק רעד טימ טפאלקעג שרדמ־תיב ןיא טאה ףסױ

 :ןגירשעג ןוא טסיופ רעקניל רעד טימ

 !שודק א זיא הילדג ׳ר —

 ... 1 םלוע דוסי קידצ א —



 ד

 ייראג \יןג הװי^זע יד

 ןגעװ ןעמ טדער רעזײה עלא ןיא .םיתפומ טזײװאב הילדג ׳ר

 םאװ ,עלײשטאפ א טכארבעגטימ טאה רע .תולוגם ענײז ןוא ה&פח ןײז

 ןעװ .יבצ יתבש ןופ ןעמאנ רעד ןטפאהעגםיוא ריא ףיוא ןעװעג זיא׳ם

 ײז ןרעװ ׳רעכײב יד ףיוא םנירעבאה ערעװש ײב קעװא יז טגײל ןעמ

 עקיטאלג ןוא לרעפ ענעכארפשעגפא טאה רע .ןדנובעגפיוא ךײלג

 ןאק רע .רעװארימענ עלעבימ ׳ר שודק םעד ןופ ןעמאטש םאװ ,תועבטמ

 זיא רע טניז .הדנ־םד ןטלאהוצנײא ןליפ ןוא ךראפ וצ ןבלאז ןכאמ

 ענײז טימ טאה רע .טעװעטארעגפא ןשטנעמ המפ רע טאה ׳ןעמוקעג

 טניואװעג ןבאה ײז ואװ ׳זיוה א ןופ עטוג־טשינ ןבירטראפ תועימק

 טאה םאװ ,דניק א רוביד םעד טרעקעגקירוצ ןוא ,טרעפכורפעג ךיז ןוא

 ןרעװ תודמול ןוא תודיםח ןײז .טנוה ןצראװש א ראפ ןקארשרעד ךיז

 .טמירעג

 ןוא ,הדע ןא ןופ ךאי םעד ןגארט וצ טינעג טשינ ,גנױ זיא יול

 עלא טנקםפ רע .ײראג ןופ רעריפ רעראװ רעד ןעראװעג זיא הילדג ׳ר

 .הלהק רעד ןופ ןשינעפרעדאב יד טימ ךיז טמענראפ ןוא תולאש עבראה

 טקוקעגכרוד ,חםפ ףיוא לימו יד ןרשכ ןיול טימ ןעמאזוצ ןראפעג זיא רע

 ןעגנאגעגמוא ,הריכמ־רטש יד טײרגעגוצ םנטײצאב ,ץײװ ךעלװאורפ

 עכײר יד ןבאה ,טאטש א זיא ײראג טניז .ןיטח־תועמ ךאנ עבראט א טימ

 .ראי־ײה יװ עמערא ראפ ןבעג וצ טרעמעג ליפיוזא טשינ ךאנ טײל

 ןוא גנוצ רענעפילשעג ןײז טימ טדערעגרעביא ךעלײרג ײז טאה הילדג ׳ר

 ךיז ןעמ טאה בוט־םױ ראפ ןכאװ ײװצ .םינפ־תרדה ןײז טימ טפילבראפ

 ,ונלש־םימ טפעשעגנא ןײלא טאה הילדג ׳ר .תוצמ ןקאב טלעטשעג ןיוש

 ־גנוטכא ,ןײגאב וצ ךיז יוזא יװ םנירעטענק ןוא םנירעגלעװ יד טנרעלעג

 לאמ עכעלטע וליפא טאה רע .םרעםיג ןוא םרעכעטש יד ףיוא ןוטעג
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 ■קעװא דיז רעטקילעמראפ א ןוא קילזוט ןײז ןופ לברא יד טצראשראפ

 יד ןעמחנעג ןײלא רעדא ,תובקג יד טימ ןעמאזוצ שיט םײב טלעטשעג

 ןוא ןראצ טימ טשינ .ןוױוא ןופ םאלפי םײב טבישעג ןוא עטאפאל

 ראנ ,תװצמ ײב טעראפעג ךיז הילדג ׳ר טאה ,שוגיב ׳ר יװ ,תונדפק

 טשיג טונימ ןײא ןײק ףיוא טאה רע .דעלטרעװכײלג ןוא החמש טימ

 ,ןפיל עקישײלפ יד ןשיװצ ןופ קוביצ־עקלול ןגנאל םעד טזאלעגםיורא

 ,טשטנעבעג קר םיא ןבאה םענעדײ עכעלטע יד .גיוא ןטלאהעג םוטעמוא

 ןדיומ יד ןוא ךעלבײװ יד .םיא ףיוא טור הניכש יד זא ,טהנעטעג

 הילדג ׳ר .דימת יװ רעמ טםײלפעג ךיז ןוא טלטיורעג קראטש ךיז ןבאה

 :ןפורעג ןוא ןײצ עקראטש עלעג ליומ לופ א ןזיװעג ,טלכײמשעג טאה

 ןקאב ןיוש ןעמ טעװ ראי־א־רעביא ...רעדניק ,ךײא טלײא —

 ...!לארשי־ץרא ןיא תוצמ

 ...!ןוט ךײא ראפ ןלעװ םיכאלמ —

 השרד א ןטלאהעג הילדג ׳ר טאה ,לטשפ םיול ךאנ ,לודגה־תבש

 געט יד םאד ,טנאמרעד טאה רע .טםײרט ןוא דײר־ףארטש טימ לופ

 ןטראװ תומשג עטצעל יד זא ,טנראװעג ,עטלײצעג ןעגעז תולג ןופ

 טאהעג ,טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב ײז לאז׳מ ,דובכה־אםכ ןרעטנוא

 ןײגמורא טזאל׳מ ןוא גוױז־ינינע ןיא קינײװ טוט׳מ םאװראפ ,תומוערת

 טאה רע .הלואג יד ףיוא ןעמ טלאה טימרעד ןעד ,תולותב ןוא םירוחב

 ךורע ןחלוש ןוא הרות רעד ןופ םיניד עלא םאד ,הלבק־יפ־לע ןזיװעגפיוא

 זיולב טשינ טעװ ץק ןכאנ זא ןוא היברו־הירפ ףיוא םיזמר ןענעז

 עבראה עלא ךיוא ראנ ,םושרג וניברד םרח רעד ןרעװ ןעמונעגפארא

 .אצת יתאמ השדח הרות :ןבירשעג טײטש׳ם יװ ,ןרעװ לטב ןלעװ ןװאל

 ןלעװ הדג־ימי ןײק ןוא ליגיבא יװ ןײש יוזא ןײז טעװ השא עמורפ עדעי

 ־ארטים רעד ןופ טמאטש טולב ענײרמוא םאד ןעד .ןײז טשינ ןצנאגניא

 ־ראפ .רעבײװ עדמערפ ףיוא ,תױרע ףיוא ןעמוק ןגעמ טעװ ןעמ .ארחא

 לפיװ םוראװ ,הװצמ א ראפ ןרעװ טנכערראפ ךאנ טעװ םאד ,טרעק

 ןענעז ןוא םש א ףרצמ ײז ןענעז ,ךיז ןטפעהאב הבקנ א ןוא רכז א לאמ

 הילדג ׳ר .הניכש רעד ןוא אוה־ךירב־אשדוק ןשיװצ דוחי א וצ םרוג

 ףיוא טגאזעג ,םילשמ טימ ןוא םעט טימ טדערעג ץלא םאד טאה

 ןוא ,םירפם־הלבק ערעדנא ןוא רהוז ןופ רעקיטש עצנאג קינײװנםיוא

 לאמ עכעלטע .תואירטמיג ןוא ןוקירטונ טימ רעטרעװ ענײז טצריװאב
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 זיא סאװ ,לוש־רעבײװ רעד וצ קילב םעד ןביוהעגפיוא וליפא רע טאה

 טנאקאב ליואװ ןעװעג זיא׳ם .ראי סעדעי יװ רעמ טפארפעגנא ןעװעג

 יד ןיא טײקילעזטײל סיורג ןענופעג טאה הילדג ׳ר םאד ,עלא וצ

 ...םישנ יד ןופ ןגיוא

 רעיױ טגנערבעגנא רעפיול-ףראד יד ןבאה חםפ ראפ געט עכעלטע

 הילדג ׳ר ןוא םיורג ןעװעג זיא לוז רעד .תופוע ןוא תומהב ךס א

 טעװ חםפ רעקיטציא רעד לײװ ,ןראפש טשינ לאז׳מ ,ןליופאב טאה

 טעפש זיב גאטראפ ןופ זיא רע .גנוזײלסיוא רעד ראפ רעטצעל רעד ןײז

 ףלח רעגנאל ןײז ןוא ,טולב טימ בורג א ראפ ןענאטשעג טנװא ןיא

 •רעזדלעה ענעלאװקעגנא עמעראװ ןיא ןדײנש וצ טרעהעגפיוא טשינ טאה

 דעלטנע ןוא זדנעג ,רעניה ,ןםפעש ןוא רעבלעק טעליוקעג טאה רע

 ןוא רעדניל א טלעטשעג ךײלג ךיז טאה ןםינ־שדוח רעד .ליפ רעײז

 ךעלטשער עטצעל יד ןצלאמשעג ןבאה םו־ש גרעב יד ףיוא .רעקינוז א

 לטעטש םעד םיואגנעל ךיז ןעיצ םאװ ,ןוױר עפיט עגנאל יד .ײנש

 עקירעדינ עלא ןסאגראפ ןבאה ,ןעגנאגעגרעביא ןענעז ,ךײט םוצ זיב

 טלגיפשעג ךיז ןבאה למוה רעקיטש עיולב .ןליד יד ןשאװעג ,רעטרע

 ,טדלאפעצ קידלאג ךיז ײז ןבאה לטניװ ןטםדנימ ןופ .םעשזולאק יד ןיא

 ןוטעגםיוא ךיז ןבאה ךעלגנײ־רדח .ןרעםאװ עפיט יװ ,ןראװעג בירט

 ןפיוקראפ רעפרעד יד ןופ ןעמוקעג ןענעז םאװ ,םעטרעיופ יד .סעװראב

 ־מורא ןוא ףיורא זיב רעדײלק יד ןביוהראפ ןבאה ,ןײרכ ןוא רעײא

 טראד ןוא אד .םיפ עטעקאנ ערעײז טימו קראמ ןטימניא טרעשטעלפעג

 ׳ר- ואװ ,ףיוה ןיא .ךעלזערג עטשרע יד טצארפשעגםיורא ןיוש ןבאה

 יד .למוט א ןוא טפאשגנע ןא ןעװעג זיא ,ןטכאשעג טאה הילדג

 ,לברא עטצראשראפ טימו ,עטםירראפ ,רעטכעט עריא ןוא עטתיבה־לעב

 ןוא ,שא טימ טרעײשעג ,קנעב ןוא ןשיט ןבירעג בוט־םױ דובכל ןבאה

 .ןוטעג־ײװ ןבאה ןרעיוא יד זא ,םרעםעמ טימ טצארקעג קידעפירקם

 טימ טאה׳מ .םעפעג םיא ןיא טרשכעג ןוא לםעק א טכאקעגפיוא טאה׳מ

 ןפראװעג ײז ןוא ןליוק עקידנעילג ןגארטעג רעגניפ עטירבראפ עזיולב

 ןעװעג זיא הילדג ׳ר .טשיצעג טאה׳ס זא ,רעסאװ םענעטאזעצ ןיא

 ־עג ןענעז ןרעדעפ יד .ןדיומ ןוא רעביױו ןופ טלגנירעגמורא טכידעג

 .עראפ ןליונק יד ןיא ךיז ןגארטעג ,ײנש יװ ,פאק ןײז רעביא ןגיולפ

 ־עג ךיז ןבאה ןטײז עלא ןופ .טגירקעג ,טפוטשעג ךיז ןבאה תובקנ יד
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 ־עג ןוא טעכאפעג ןבאה לגילפ .תופוע עטעטגעפעג טימו טגעה ןביוה

 .רעדײלק ןוא רעמיגפ טרימשעגםיוא ,טצירפשעג טאה טולב ,טשטאפ

 קנילפ ,םיוב ןטלא ןא ןופ םאטש א ןא טגעלעגגא ךיז טאה; הילדג ׳ר

 ןײק ,טנעה םנעמעלא ןופ תוטורפ יד ןעמונעגוצ טפאשטיגעג טימ ןוא

 טאה רע ןעד ,תונציל ןבײרט וצ טרעהעגפיוא טשיג טוגימ ןײא

 ־םול טימ טאג ןעניד וצ ןעװעג זיא געװ ןײז ןוא תובצע טאהעג טגײפ

 ןעמאזוצ שרדמ־תיב ןיא טכירעגנײא הילדג ׳ר טאה רדם םעד .טײקיט

 א טימ ,לטיק ןםײװ א ןיא ןא־ןביוא ןםעזעג זיא רע .אירבח רעד טימ

 ןופ טכײפ ןוא טמעקעצ — תואיפ ןוא דהאב ,פאק ןפיוא ביוה רעכיוה

 יד ןיא טלגיפשעג ךיז ןבאה טכיל יד ןופ ךעלמעלפ יד .הװקמ רעד

 יד ןיא ,לברא יד ןופ ןעמיוז ענעטעמאם יד ןיא ,םעקלמראי עטשײלעג

 יד ןופ גנוריצ םעד ןיא ןוא רעזעלג־ןײװ עטדליגעג ןוא ענעפילשעג

 טאה יוזא — טײלםנאמ יד טימ ןעמאזוצ ןםעזעג ןענעז ײז .רעבײװ

 יד ,ןשײלפ יד ןוא תוצמ יד טשימעגפיונוצ טאה׳מ .ןטאבעג הילדג ׳ר

 עלא יװ ,ןעמאזוצ ןעקנורטעג ןוא ןםעגעג ,ךעלזמערכ יד ןוא ךעלדײנק

 ןכאג ןמלא ןא ןעװעג זיא םאװ ,הילדג ׳ר .החפשמ ןײא ןעװעג ןטלאװ

 ־רעביא־שירפ םעד ףיוא טגעלעגגא ךיז ךעלטײרב טאה ,בײװ ןטרעפ

 ןעמאזוצ ןלאז ךעלגנױ עלא םאד ,ןליופאב ,טעברעביא םענעגיוצעג

 יװ רעמ ןעקנירט ןגעמ לאז׳מ ,רתיה א ןעגופעגםיוא ,תױשק יד ןגערפ

 םעד טריפעג ןבאה םאװ ,ענעי ןשיװצ .ןרוכישנא ךיז ןוא תוםוכ ריפ

 ןײז טימ ,םעטאמ עשטיא ׳ר ןעװעג ךיוא זיא ,שרדמ־תיב ןיא רדם

 ןופ ןצעז ךיז לאז יז ,ןזיװעגנא ןעלעכער טאה הילדג ׳ר .עלעכער השא

 ,הרש בײװ םחישמ ןגעװ טלײצרעד ריא טאה רע .טגאה רעטכער ןײז

 ,דוםב ןבעגעגרעביא ,ןגיניק טײקנײשו ריא טימ טדגעלבראפ טאה םאװ

 טדערעג טאה רע .תונוז ןשיװצ םיור ןיא ןםעזעג טײצ א זיא יז זא

 .אירבח רעד ןופ םענײא וצ יװ ,דײר ענעביוהרעד ןעלעכער וצ

 ...המשנ עםיורג א טםאה וד — טגאזעג רע טאה -- עלעכער —

 ...לחר שרושמו טזיב וד ...אנקמ ךיד ןענעז םיפרש ןוא םיכאלמ

 ...דוהבש תראפת

 .טרעהעגפיוא טשינ רעמ ײראג ןיא החמש יד טאה ןא סלאמאד ןופ

 ׳ןעװעג הרותל הלוע טאה סאװ ,רענײא רעדעי טאה חספ געט עדײב

 ןתונה :טגאזעג טאה ןזח רעד ןוא ,יבצ יתבש ךרבש־ימ א ןכאמ טזומעג
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 אשניו לדגיו םמוריו רזעיו רוצניו רומשיו ךרבי אוה ׳םיכלמל העושת

 יהלא חישמ ׳יבצ יתבש ,עשונו קידצ שודקה ברה וננודא תא הלעמל

 ,םלוע ןראפ טנשרדעג ףסומ ןוא תירחש ןשיװצ טאה הילדג ׳ר ...בקעי

 ערעדנא עלא ןוא ץעק ׳טניה רעזײה יד ןופ ןעמיורםיוא לאז ןעמ ,ןסײהעג

 ןיא טצנאטעג■ ןעמ טאה הדועם רעד ךאנ גאטײב .ןשינעפעשאב אמט

 ־נא דיז ןבאה רעבײװ ןוא טײלסנאמו .ףיוה־לוש ןפיוא ןוא שרדמ־תיב

 ןוא ןגיצ יד יװ ןעגנורפשעג ןענעז ךעלגנױ־רדח .דאר א ןיא ןעמונעג

 עטסארפ ... !ןעמוקעג זיא חישמו — ןעמורב ןביוט ןעוט םע :ןעגנוזעג

 טײלעגנױ ;ןעלםקא יד ףיוא ןפםױ־יכדרמ ׳ר טצעזעגפיורא ןבאה טײל

 םײוג וליפא .ןעײרעפיטש ײלרעלא ןוא סעקלעשזאק טכאמעג ןבאה

 עטשרע יד ךײלג .ןדײ יד ןופ ןעײרעליפש יד ןעזוצוצ ןעמוקעג ןנעז

 הלותב א ןעװעג זיא׳ס ואװ ׳בוטש רעדעי ןיא ןעמ טאה דעומח־לוח טכאנ

 טשינ .רעלעט ןכארבעג ןוא םיאנת ןבירשעג ,ראי םקעז ןופ רעטלע

 טימ השעמ יד ײראג ןיא טםואװרעד ךיז ןעמ טאה בוט־םױ ךאנ גנאל

 לובמאטם ןיא טאה יבצ יתבש זא ,ןבעגעגרעביא טאה׳מ .זוע־לדגמ

 ןיא ןקינעפשרעדיװ טװאורפעג ןבאה םאװ ׳ןקרעט עלא טעגרהעגםיוא

 תשש ןופ טײרגעגוצ טײטש םאװ ׳גנוטסעפ א ןיא טצעזאב ךיז ןוא ,םיא

 ןטארבעג םיא ןוא חםפ־ןברק םעד ןטכאשעג טאה רע .תישארב ימי

 לוטש רעד ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה ,בײװ סחישמ ׳הרש .בלח ןפיוא

 םיקידצ ןוא םינואג .םאשאפ ןוא ןפילאק יז ןענידאב םע ןוא ןאטלוס ןופ

 יבצ יתבש .הרותה־תודום ליומ ריא ןופ ןרעה ןוא םיפ עריא ןשוק

 םורא םיא ןעלגניר םע ןוא ךלמה דוד ןופ ןיורק רעד ןיא ןוטעגנא זיא

 ןדעי .הלפכמה תרעמ רעד ןופ ןענאטשעגפיוא ןענעז סאװ ,תובא יד

 ןא־ןעמוק סאװ ,םיפולא יד ןײז םינפ־לבקמ םי םוצ םיורא רע טײג גאט

 סרענטנעצ ךיז טימ ןעגנערב ןוא ןױטבמום טײז רענעי ןופ ןפיש־לגעז טימ

 רעד טנאה רעײז ךרוד טקיש םע עכלעװ ,רענײטשלדײא ןוא דלאג טימ

 תונחמ ,םיוראפ ןראפ ןגעװטײר קיצפופ .םיטבשה תרשע יד ןופ ךלמ

 ־לא םוצ גנורעפכא ןוא ביול ןופ רעדיל ןעגניז ןוא ךאנ־ןעײג םיררושמ

 ...לוק רעײז ןופ ןטלאפשעג טרעװ דרע יד .ןקיטכעמ

 וצ ןביוהעגנא ןבאה לײט .םידגנתמ יד ןראװעג ןענעז טמוטשראפ
 .תופידר ראפ טכרופ תמחמ ליומ םאד טשינ ןענעפע ערעדנא ,ןביולג

 יד ,שדקמה־תיב־ןינב ןופ םיניד יד םירוחב יד ןרזח שרדמ־תיב ןיא
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 ןפיוא טולב םאד ןעגנערפש ןוא תונברק ןענענעג ךיז ןענרעל םינהכ
 .סנכײצ עקידרעײפ למיה ןיא ךיז ןזײװאב ׳טכאנ טרעװ׳ם יװ ףכית .חבזמ
 ןעיורפגנױ ןביז דיױ רעד ןיא ןעזרעד עלעכער טאה טנװא ןיא טלמונא
 ןט־אןד ןופ טרעהרעד טאה יז ןוא ,פעק יד ףיוא ןעניורק ענרעדליג טימ
 ריא טקעלפטנא טשינ םענײק טאה יז .טלעװ־רענעי ןופ גנאזעג םיז א
 .ןלײצרעד וצ ץלא םיא ,ןהילדג ׳ר וצ קעװא ךײלג זיא ראנ ,שינמ״יהעג
 םענרעבליז א ןיא .זיוה ןיא ןײלא רענײא ןעװעג דארג זיא הילדג ׳ר
 ןא ןענאטשעג זיא שיט ןפיוא ;טכיל ןסקאװ א טנערבעג טאה רעטבײל
 ענעטארבעג א ןגעלעג זיא ץאט רענרעבליז א ףיוא ;ןײװ שאלפ ענעדרע
 זיא ,ןגאז וצ םעפע ןצפעל יד טנפעעג טאה עלעכער רעדײא ךאנ .ןוה
 טימ ןפאלעגנגעקא ריא ,םיורג רעצנאג ןײז ןיא ןענאטשעגפיוא הילדג ׳ר

 :ןפורעגםיוא ןוא םמערא עטײרפשעצ

 ... !ץלא ןופ םײװ ךיא ,ראװראפ .. . !תקידצ ,טמוק לצאקס —

 ...ריט יד ריא רעטניה ןםאלשראפ טאה רע ןוא



 ח

 ןןגאיבן טגאן עלעכער

 ־עג תינעת א ךאנ זיא עלעכער ןעװ ,טכאנ רעבלאה ןיא ןױם ד״י
 ןיא טקיטכענעג דארג טאה סעטאמי עשטיא ׳ר) טעבלמיה ריא ןיא ןגעל
 טניװ ןופ יװ ןרעטאלפ א טרעהרעד למירד ןיא יז טאה ,(שרדמ־תיב
 ־ךאלראש א טצילבעגפיוא טאה ריא םורא .לגילפ ןופ שינעכאפ א ןוא
 טאה יז ןוא ׳זיוה םאד טפאכעגמחרא ןטלאװ ןעמאלפ יװ ,ןײש עטיור

 :ףור א ןעמונראפ

 ...!עלעכער ׳עלעכער —

 טרעפטנעעג טאה — !טײרבעגנא זיא דיומטםניד ןײד ׳דער —
 טקנעדעג טאה ןוא ך״נת טנרעלעג טאה םאװ ,ןירענעקליואװ יד עלעכער

 .ןהכ םעד ילע ןוא לאומש ןגנױ םעד ןופ השעמ רעד ןיא

 טאה — !ןופלדנם רש רעד ןיב ךיא !ךיד קראטש ׳עלעכער —
 ךיא באה ןונ ,הנה — .ןכארפשעג לוק קיטכראפ ןוא קידנעגניז א
 טכארבעגפיוא ײז ןוא לגאל א ןיא ןרערט ענײד ןעלמאזפיונוצ ןוטעג
 יד ןטלאפש ןוטעג ןבאה תושקבו תוניהת ענײד ...דובכה אסכ ןראפ
 םאד ,׳ה רבד לע םידרחה ינזאב ןרעה־זאל ןוא ײג ...םיעיקר העבש
 םעד ןהילדג ׳ר וצ ןוא ...המלש הלואג יד ןײז טעװ הנשה שאר ףיוא
 ןופ ןרעטיצ ןעוט םינױלע תומלוע עלא :ןרעפטנערעביא וטסלאז שודק
 ענײז ןופ הוכ רעד טכײרג רופצ ןק לכיה םוצ זיב ... םידוהי ענײז
 וצ ןעניורק ײז ןופ ןפינק שדוקה ינפואו םיפרש ...םישודקה׳ תומש

 ...הניכש רעד

 ןטימ ןוא ׳רעהפיוא ןא ׳ןפורעג לוק םאד טאה טכאנ עצנאג א
 רעד .שטײט־ירבע ףיוא לאמוצ ןוא שדוק־ןושל ףיוא לאמוצ ,פארט
 ןרופרופ קידנעילג א טימ ןוא ךיור ןטכידעג טימי ןראװעג לופ זיא ללח
 םאד ׳טריפשעג ךעלרעפנײשאב טאה עלעכער .טלעװ־רענעי ןופ טכיל
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 ןעמונעגקעװא זיא ןקלאב רעד ,טקורעגרעדנאנופ ךיז ןבאה טנעװ יד
 ץעגרע םורא־טילפ ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה זיוה עצנאג םאד ןוא ןראװעג
 ןוא ןראװעג טפאלשראפ השא יד זיא דחפ ןופ .םנקלאװ יד רעביא
 םיפ ןוא טנעה ׳טזײלגראפ — ןגיוא יד :םירבא־לוטיב טימ ןבילבעג
 גנאגפיוא ןטימ• .תמ א ײב יװ ׳טרענײטשראפ ןוא טקערטשעגםיוא —
 ־רעביא לוק םאד זיא ,טעײרקעג טאה ןאה רעד ןעװ ,ןרעטשנגראמו ןופ
 ־ראפ ריא ןיא ןגעלעג ץלא ךאנ זיא עלעכער רעבא ,ןראװעג ןםירעג
 ןופ ןראװעג טקעװרעד השא יד זיא ןאד טשרע .ץארפש־ןוז זיב גנוכאמש
 ךאנ זיא ןרעיוא יד ןיא .םעיװ יד טנפעעג ןוא טײקטשלחראפ ריא
 ריא ןוא ןרערט ןופ ןעװעג םאנ ןענעז ןקאבניק יד ,שיור רעד ןענאטשעג
 ןופ טכאװעגפיוא טלאװ יז יװ ,טלאק ןוא טרעדנעראפ ןעװעג זיא בײל
 ־פארא םיפ עקידנעלכיורטש טימ יז טאה ןגעװטםעדנופ .טעלפ־רעניה
 גנאל ,ןוט ןלופ םײב ןשאװעג ךיז עטזיולבטנא ןא ,טעב ןופ טרעדינעג
 ןוט לאז יז יװ ,רעםאװ ןיא ןעלקנעש יד ןוא ןטםירב יד טקנעװשעג
 ,םידגב עקידתבש יד טדײלקעגנא יז טאה םעד ךאנ .טםניד עקילײה א

 רעײלש ןטימ טכיזעג ריא טקעדראפ ,גנוריצ םאד ךיז ףיוא ןעגנאהעגנא
 ןםיורד ןיא טײל יד .ףיוה־לוש םוצ געװ ןטימי ןעגנאגעגםיורא זיא ןוא
 השא יד ןעזרעד ןבאה ײז ןעװ ,ןראװעג טרעדנואװראפ ךעלײרג ןענעז
 ךיז טאה ער חור א םאד ,טכאדעג ןבאה עקינײא .טכארט א יוזא ןיא
 םאװ ןםיװ וצ טירט עריא טגלאפעגכאנ ןבאה ערעדנא .ריא ןא ןטפאהאב
 זיא ךאז יד םאד ,טפאכעג ןיוש ךיז ןבאה ײז ןעד ,ןפיולראפ טעװ׳ם
 ןופ לעװש יד ןטערטעגרעביא טאה עלעכער יװ ךײלג .טושפ טשינ
 טאה םלוע רעד .דרע רעד וצ םינפ ןטימ ןלאפעג יז זיא ,שרדמ־תיב
 לאפ םעד ןעמונראפ ןבאה עלא רעבא ,תולפת יד ןטימ: ןיא ןטלאהעג
 ־הנומש ןעװעג קיםפמ ןבאה רענװאד יד .שער א ןראװעג זיא םע ןוא
 ףיוא ןעלטײש ענרעבליז יד ןוטעגנא דארג טאה םאװ ,הילדג ׳ד .הרשע
 עכעלטע .שאר־לש םעד טזאלעגפארא לובלב תמחמ טאה ,ןיליפת ענײז
 ןוא ןביוהוצפיוא יז הנװכ רעד טימ: השא רעד וצ טנענעג ןבאה טײל
 ־ערט א םתם זיא םע םאד ,טנײמעג ןבאה ײז םוראװ ,ןרעטנימוצפא
 א ןעמוקעגריפא ןעלעכער ןופ זיא קילבנגיוא םעד ןיא רעבא .שינעפ

 .טנאװ וצ טנאװ ןופ טכליהעגפא טאה םאװ ,לוק

 א ...תומשנ ערעײא וצ דײרפ ןוא ךײא וצ ליואװ ,םידוהי —
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 ןראװעג טקעלפטנא רימ וצ זיא הלילב ...ןעזעג ךיא באה טכיל םיורג
 ־גיקעגנא רע טאה הבוט הרושב א ...ןופלדנם ארונהו לודגה רשה
 דיז םיאדי יד ןלעװ הבוטל ונילע אבה הנשה שאר ףיוא ...טקיד
 .. . םוצ וארקו ׳םידוהי ׳ךײא טקראטש . . . םילשורי ןײק ןעלמאזנײא

 ־עג ןיוש טאה םע ...טדערעג רע טאה הילדג ׳ר שודק םעד ןגעװ ןוא
 רעכעלטעג א זיא רע ןעד ...ןרעװ הלגתנ לאז רע טייצ יד טכײרג

 ...הניכשה ינפ ןעז וצ הכוז זיא רע ןוא ...והילא יוליג לעבו ןאמ

 ,ףאלש ןיא ןדער לאז יז יװ ׳טקאהעגפא ןעװעג ןעגעז דײר עריא

 ןיא דליהפא רעײז ןעמונראפ טאה ןעמ םאד ׳עקידנלאש עכלעזא ראנ
 ־ריקפמ ןבאה רעמערק .ףיולעגנא ןא ןראװעג זיא םע ןוא טאטש רעד
 םורא קעז יד טימ ןעמוקעגנא ןענעז םהכאלמ־לעב ,ןטײלק ערעײז ןעװעג
 ןוא ןגיװ יד ןיא רעדניק־גיוז יד טזאלעגרעביא ןבאה םישנ ,ןדנעל יד
 ףיוא ןעגגורפשעגפיורא ןענעז תולותב ןוא םירוחב .שפנ־יחפב ןגיולפעגנא
 ןיא דיז טרעמאלקעג ,ןכאפ־םירפם יד ןיא ךיז ןעגנאהעגנא ׳ןשיט יד
 ןעמ טאה שינעגנערדעג ןיא .ךיז טוט סע סאװ ןעז וצ טנעװ עכײלג יד
 ־עגנײרא ןבאה טײל עגגירג .ףיוה־לוש םורא םיוצ יד טגײלעגנײא
 ־וק ןיא ןםיוטשעגגא ךיז ןרעגמוא טאה רענײא .רעטצנעפ ןכרוד טדעטעלק
 ׳הללי א ןוא ײרשעג א ןראװעג זיא םע ןוא רעטכײל־גנעה םענרעפ

 ־מוא הלילח ןלאז׳ם ןוא ןלאפפארא לאז רע הנכם א ןעװעג זיא׳ם ןעד
 ריא ײב ןסעזעג זיא םאװ ,סיפ עטמײלעג טימ הנקז א .תושפנ ןעמוק
 יד ךיז ףיוא טפאכעג ׳העומש יד קידנרעהרעד ,טאה ,לדער־ןיפש
 גנורעדורעצ יד .עטהאיבנ יד ןקוקוצנא ןפאלעגסיורא זיא ןוא עציפױ
 ןוטעג טשוינ טאה רענײק םאד ,םיורג יוזא ןעװעג זיא למעזעג םעד ןופ
 ץלא ךאנ לײװרעד זיא עלעכער .רעדנואװ ןקיזאד םעד וצ ץראה ןײז
 םאװ ,ןיזרד־ןיזר טקעדעגפיוא טאה ןוא םילגרו םידי טושיפב ןגעלעג
 טרפבו ,ןײז וצ הלגמ טאהעג היכז יד טשינ םדא־ןב ןײק ךאנ טאה םניוזא
 טנכערעגםיוא ,םיפרש ןוא םיכאלמ ןופ תומש ןפורעגנא טאה יז .השא ןא
 םיקוםפ ענעליוהראפ יד ףיוא טשפ טגאזעג ,םינוממ ערעײז ןוא תולכיה
 ןוא ,שײלפ ןוא טולב ןופ הגשה רעד רעביא ראג זיא םע םאװ ,לאיגד ןופ
 םיוא .דיא ןיא ןײרא זיא האובנ חור א סאד ,ןעזעג םורעד ןבאה עלא
 .ןראװעג טשלחראפ עקינײא ןענעז טפאשגנע תמחמ ךיוא ןוא ארומ
 ײראג ןיא רענײק ךאנ טאה םניוזא םוראװ ,ןעמונעגנא טאה שינרעטיצ א
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 טאה טאג םאד ׳ןכײצראוז א ןעװעג זיא םע ןוא ,טניואװעגײב טשינ
 .טנעאנ זיא ץק ןופ גאט רעד ןוא הדע ןײז רעביא טמעראברעד ךיז

 ־עג הילדג ׳ר זיא ,ןפורעג טאה לוק םאד םאװ ׳טײצ עצנאג יד
 ־רעװש ןײז ןוא טכרופ תמחמ ןוא השא רעד רעביא ןגיובעגנײא ןענאטש
 ןעד ,טײל עקראטש ײװצ ףיוא ןענעלנא ךיז טזומעג רע טאה טײקיבײל
 ןבאה רעדיילג ענײז ןוא ןראװעג טקאהעגרעטנוא יװ םיא ןענעז םיפ יז
 ןוא ןראװעג טמוטשראפ זיא יז ןעװ טשרע .תחדק ןיא יװ ,טרעטיצעג
 ןעפ םאד ןכײצ א ןבעגעג רע טאה ,טיוט יוז טרעײנ ןגיל ןבילבעג
 .השא יד טליהעגנײא םיא טימ טאה רע ןוא ,תילט א ןעגנאלרעד לאז

 ןפיוא ןגארטעגקעװא יז ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג יז רע טאה ךאנרעד
 .רעמעלאב

 טנאקעג טשינ טאה ןעמ םאד ,לזפ ןעזועג זיא שרדמי־תיב םאד
 עלא טימ ןעמ טאה ןגעװטםעדנופ .לפעק־עקליפש ןײק ןקעטשנײרא
 לײט .טײקינײר א ןגארט לאז ןעמ יװ ,טקורעגרעדנאנופ ךיז תוחוכ
 ןגארטעגוצ ײז ןוא רעגניפ־ןציפש יד טימו השא יד טרירעגנא וליפא ןבאה
 געוז ןפיוא .ןעמענםיוא םײב רפם םעד טימ םאד טוט׳מ יװ ,ןפיל יד זצ
 לדאג ׳ר םיא טאה ,ךוש רעקניל רעד ןלאפעגפארא ןעלעכער ײב זיא
 לײװרעד טאה הילדג ׳ר .השודקבש רבד א יוז ןביוהעגפיוא דיםח
 ןיא טכיל ןדניצוצנא ןליופאב ןוא ןחלוש ןפיוא ןעלעכער - טגײלעגקעװא
 ,ריא וצ טגײנעגוצ ךיז רע טאה — ןדנוצעגנא טאה ןעמו יװ .הרונמ רעד

 טימ טגאזעג ןוא ,ןגיוא םנעמעלא ראפ ןרעטש ריא ןיא ןוטעג שוק א
 :ןרערט טימ ןעװעג לופ זיא זדלאה ןײז םוראװ ,םיטש רענעכארבעג א

 זיא ליואוז ...!טימעג ןײד קראטש ,רעטכאט ןײמו ,עלעכער —
 זיא ליואװ ןוא ,טרעקעגקירוצ טאה השודקה הניכש יד םאװ ,זדנוא וצ

 '. . . ! טלײװרעדםיוא ךיד טאה יז סאװ ,ריד וצ

 א ןוא םישנ ןופ ןצכזלש א טרעהרעד ךיז טאה שרדמ־תיב ןיא
 ןעגנילשזצנײא טײרג ,םעטא םעד ןטלאהעגנײא ןבאה עלא .שינעמזרב
 עלעכער .האיבנ רעד ןופ ליומו ןופ ןעמוקסיורא טעװ סאװ ,טראװ םעדעי
 דיז טאה ףוג רעקיטכאמש ריא .ןגיוא יד טנפעעג עלײװ א ףיוא טאה
 ■־־ •ז־־צ יד טימ טפאלקעג טאה יז ןוא ,טלעק ןופ יוז ,טלםײרטעג
 ףכית יז ןבאה תוחזכ יד ראנ ,ןגאז זצ םעפע טרעגאב ,םינפא ,טאח
 ,ןרעמאי ןםירעגפא ןיד א ןיא ןעגנאגראפ ךיז זיא יז ןוא טזאלראפ רעדיװ
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 זיא ןוא ןוטעג ץפיז א יז טאה דלאב .ןעיױו עריא ןיא ןירעניװעג א יװ

 ןעװעג טשינ רעמ ריא ןיא טלאװ םע יװ ,ןראװעג ןגיװשראפ קירוצ

 יד ןביוהועגפיוא ןוא טכירעגפיוא ךיז הילדג ׳ר טאה סלאמאד .המשנ ןײק

 טאה קילזוט רענעדײז רעד .ןרעװ ליטש לאז םע םאד ןמים םוצ ׳טנאה

 ןוא טציפשעגםיוא ךיז טאה קידאפם ןײז ןופ ךרעװ רעד ,טנפעעצ ךיז

 ־ראפ זיא רע .םימש־תארי ןופ טגיװעג ךיז טאה טלאטשעג עצנאג ןײז

 .לארשי גיהנמ א ,טײל עםיורג עשיטײצראפ יד ןופ רענײא יװ ןעמחקעג

 ךורב טאג טאה סנ םיורג א — ןפורעג רע טאה — !ןדײ —

 טדערעג גאט ןקיטנײה טאה רש רעד ןופלדנם ... !זדנוא טימ ןוטעג אוה

 רימאל ...!טרעקעגקירוצ טאה האובנ יד ...!ןצפעל סעלעכער ךרוד
 ...!ונײחהש א ןכאמ

 ונעיגהו ונמ״קו -ונײחהש םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב —

 ןופ .תוכלמו םשב רעלײמ עלא טרעפטנעעגפא ןבאה — !הזה ןמזל

 יװ טכודעגסיוא ךיז טאה םע ןוא ,טנעװ יד טרעטיצעג ןבאה לוקרעדיװ

 .ןוטעג לקאש א ךיז ןטלאװ רעמעלאב ןופ ןלײז יד

 יד ןגאזנא רימאל !םיחילש ןקישרעדנאנופ רימאל ,ןדײ —
 ...!םיבושי עלא ןיא הרושב

 זיא םע ;ןוטעג ײרשעג א ץעמע טאה — !ןײג ליװ ךיא —

 םיפ ענײמ ןבײרעצ לעװ ךיא — .רעקידעקניה רעד ףםױ־יכדרמו ןעװעג
 ...!טלעװ עצנאג יד ןקעװפיוא לעװ ןוא

 טימ םענ ןוא — ןפורעג הילדג ׳ר טאה — !ףםױ־יכדרמ ,ײג —

 ןוא טשינ טמיוזראפ ...! עטהאיבנ רעד ןופ ןאמו םעד ,ןםעטאמ עשטיא
 ...!העומש יד רעדנאנופ־טגארט

 ? םעטאמ עשטיא זיא ואװ —

 טלכראכעג ףםױ־יכדרמו ׳ר טאה — !ןםעטאמ עשטיא טגנערב —

 טלאװ רע יװ ,פאק םײב טנעה עדײב טימ טפאכעגנא ךיז ןוא

 עקירעביא ןא יװ טרעדײלשעגקעװא רע טאה עילוק יד .ןראװעג לוד

 .ךאז

 ־םיוא רםומ־לעב ןוא לבוקמ רעד ףםױ־יכדרמ ׳ר טאה ןראי עלא

 ־קעװו? ךיז תושר ןרעװ ןבעגעג םיא טעװ םע ןעװ ,גאט םעד טקוקעג
 רעד ןיא םאד ,טאהעג טכרופ רעבא טאה רע .טלעװ רעד רעביא ןזאלוצ

 ־ירבד ןוא דײר־ףארטש ענײז וצ ןכראהנײא טשינ ךיז ןעמ טעװ דמערפ
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 טציא .טנאקאב זעװעג טשינ ןעמאנ ןײז זיא ײראג ןיא ץוח א ןעד ,דום

 תנידמ ץנאג רעביא ןרעח ןזאל ךיז טנאקעג ףסױ־יכדרמ) ׳ר טאה

 ןעזעגראפ ןיוש טאה רע .תולהק עשידיי עלא ןרעדורפיוא ןוא ןליופ

 ראפנעמאזוצ ןתעב דיראי־ראי ןפיוא ןילבול ןיא טײטש רע יװ ןױמד ןיא

 ןדײ םינומה ראפ לוק־ןבײל ןײז טימ טדער ןוא תוצרא־עברא־דעװ ןופ

 יד ףיוא לבעװש־ןוא־ךעפ טיש ׳םידמול ,םירישע ,םיקידצ ,םינבר —

 וצ ײז ןוא חצר־תוכמ ײז ןגאלש וצ טלעפאב ,יבצ יתבש ןופ רענעקײל

 ןפיוא ןעמ טנערב וױרב ןוא םיםירטנוק ערעײז .קירטש טימ ןדניב

 טאה תולעפתה ןופ .למויה םוצ זיב ףיוא־טײג רעײפ םאד ןוא רעטײש

 .ײראג ןופ שרדמ־תיב ןיא ,טציא ןיוש ןענשרד ןעמונעג רע

 א זיא עלעכער םאד ,בקעי יהלא חישמו ײב רעװש ךיא ,ןדײ —

 ערעײז וצ יױו ןוא דניװ !םירפוכ יד וצ ײװ ...!תמא־תאיבנ

 ׳טרעה ריא ...!ןענעגרה ײז געמ׳מ ...!ײז ףיוא ךולפ א ...!תומשנ

 ...!׳הב וחמש ,םינימאמ ,רייא ןוא ...!ןםײרםיוא ײז געמו׳מ ... ? ןדײ

 ןביוהעגפיוא לאמנײא טימ טאה הילדג ׳ר .טכײקראפ ךיז טאה רע

 גנאזעג א .שילאפ םוצ ,ריט רעד וצ טירט ענײז טדנעװעג ,ןעלעכער

 ןבאה טײלסנאמ ןוא רעבײװ .רעזדלעה עלא ןופ ןסירעגסיורא ךיז טאה

 ־םיורא ,לסקא ײב לםקא ןעמונעגנא ךיז ,טשוקעג ןוא טזדלאהעג ךיז

 פעק י־^ ןופ ןגיולפעגפארא ןענעז םע .שרדמ־תיב ןופ טצנאטעג

 יד .ףיורעד טכא ןײק ןוטעג טשינ טאה רענײק ראנ ,ןביוה ןוא סעקידאפס

 ־רעטניה טקורעגפא ךיז ןבאה ,ףיוה־לוש םעד טרעגאלאב ןבאה םאװ ,םײוג

 ײז ןוא ,ײז ףיוא ןלאפעגנא טלאװ ןדײ יד ראפ קערש א יװ ,ץכעלײװ

 םשה שודיק א ןעװעג זיא םע ןוא ,טינקעגדעודינא ןוא טקובעג ךיז ןבאה

 ריפ .לכיה ןופ םהרות־רפם יד ןגיוצעגסיורא ןבאה םירוחב .םיברב

 ןעגנאהעגנא סאד ,שדוק־ןורא ןופ תכרפ םאד ןעמונעגפארא ןבאה טײל

 ןופ פעק יד רעביא ןגארטעג יז ןוא הפוח א ראפ ןעגנאטש ריפ ףיוא

 זיא ,טאטש א זיא ײראג טניז .האיבנ רעד ןעלעכער ןוא ןהילדג ׳ר

 ענעמונאב יד ןוא עפאלש יד וליפא •ןעוועג טשינ החמש אזא ךאנ

 .בוט־םוי םעד ןעזוצ ןלאז ייז ןראװעג טריפעגםיורא ןענעז שדקה ןופ

 ןגארט וצ טכארבעג רעפײא רעײז ןיא ןבאה ןעגנױ־ןלעזעג עכעלטע

 םאד ןמים א ,קראמ ןטימ ןיא טנערבראפ םע ןוא טערב־הרהט סאד

 םעד ןיא ךאנ .ןדײ ןשיװצ טיוט רעד ןרעהפיוא טעװ ןא־טנײה ןופ
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 ־עגמוורא סעטאמ עשטיא ׳ר ןוא ףםױ־יכדרמ' ׳ר ןבאה גאט םענעגײא

 ןופ ןבירשעג ׳וױרב ענעטעמחאפ ןעמוגעגטימ ,ןדנעל ערעײז טלטראג

 םעבראט ןעגנאהעגנא ,תודע המפ ןופ טעמתחעג ןוא ןיול ןוא ןהילדג ׳ר

 רעביא הרושב יד ןגארטוצרעדנאנופ קעװא ןענעז ןוא ,םמערא יד ףיוא

 טאג ןיא עקיביולג יד ןופ רעצרעה יד ןרעטײהוצפיוא — טלעװ ןקע עלא

 .הישמו ןײז יבצ יתבש ןיא ןוא



 ו

 גבזגיװ גראב א ףיגא הבוז\װ א

 ןיא .סעטאמ עשטיא ׳ר זיא קעװא ןוא ףסױ יכדרמ ׳ר זיא קעװא

 ײראג ןיא .תורושב עטוג ןא־ןגאז ןוא ןא ײז ןראפש תומוקמ עטײװ

 יד םולשב ןעגנאגעגרעבירא ןיוש ןענעז ײז סאד ,םיורא ןעמ טגנירד

 ןיא רעדא דנאלשטײט ןיא ץעגרע ךיז ןעניפעג ןוא ןליופ ןופ ץינערג

 טזאלעג ךיז ןבאה םיחלושמ עדײב סאד ,ןסעומש ערעדנא .ןעמהעב

 יד ײראג .ןחישמ ןעז וצ ,לובמאטם ןײק םי ןרעביא ףיש א טימ

 ־עגפיוא רע טאה תונקת עײנ .ןהילדג ׳ר ןופ טריפעג טרעװ טאטש

 עטלײצעג יד רעבא .ךורע־ןחלוש םוצ ךורפשרעדיװ ןיא ,טגנערב

 ןעזעג טשינ ןטלאװ ײז יװ ,ןא־ןביג ,ןבילבראפ אד ןענעז סאװ ,םידמול

 .םיא ןיא טביולגעגנײא זיא קלאפ ענײמעג םאד םיראװ ',טרעהעג ןוא

 זיוה ןײז ןיא טצעזאב יז רע טאה, ,שיא תשא ןא זיא עלעבער ליואװ יװ

 ריא ראפ טזאלעג טאה רע .ךאד ןײא רעטנוא ריא טימ טניואװ ןוא

 ןוא תורימש טימ טנעװ יד ןעגנאהאב ,רדח רעדנוזאב א םײװ ןלאמםיוא

 ־עגנא זיא עלעכער .טײקינײר א ןוא שדוק־ןורא ןא ןיהא טלעטשעגנײרא

 טימ טלעטשראפ זיא םינפ ריא ןוא רעדײלק ענעםעלטא עםײװ ןיא ןוט

 ץוח א ,ןעזנא טשינ רענײק יז ןאק ךאװ עצנאג א .רעײלש ןםײװ א

 ךיז ןעלמאזראפ תבש זיולב .יז טנידאב םאװ ,רעמורפ רעד עלעקניכ

 ־סנאמ יװ ןינמ טימ ןענװאד ןוא אירבח רעד ןופ דעבײװ ןעצ ריא ײב

 רעדנעטש א ראפ טײטש עטנזח א .ןטאבעג הילדג ׳ר טאה יוזא — טײל

 הילדג ׳ר ןוא רפם סאד סיוא ןעמ טמענ רעטעפש .תולפת יד טגאז ןוא

 ־הלוע ןלאז ײז ,רעבײװ ןביז ןפורפיוא טזאל רע .פארט ןטימ טנעײל
 ןוא ן׳יבצ־יתבש ךרבש־ימ א לאמ םעדעי ןכאמ טסײה ןוא ,ןײז חרותל

 .עטהאיבנ רעד ןעלעכער

 רעד ןיא ןוא ײראג ןיא טרעפכאעג ןוא םיורג זיא ןעמאנ םחילדג ׳ר
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 ,רעײא ,רעגיה ןופ רשעמ םיא ןביג םעטתיבה־לעב .םורא טנגעג רעצנאג

 םיא ןלאז ײז טגײלעגפיורא רע טאה עבײר יד ףיוא .קינאה ןוא רעטופ

 טדײש ,טעליוק רע םאװ ,בלאק ןדעי ןופ .שניצ־פאק ןרעדנוזאב א ןלאצ

 רעד יװ ,ץלימ יד ןוא עקשיק עבארג יד זיולב טשינ ךיז ראפ פא רע

 ־טרעבײרט רע םאװ ,לײט עטשרעטניה, עצנאג יד ךיוא ראנ ,זיא גהנמ

 .גנואוט רעקיזאד רעד ןיא טינעג טשינ טגײה זיא ןעמ שטאכ ,םיוא

 ןוא ענײמעג עלא .הילדג ׳ר ׳ןײלא ךיז ראפ טשינ םע טכיורב־שפ רע

 הדועם יד רע טריפ גאטײכ תבש .ןזײפש ענײז ןופ ןםינעג עקירעגנוה

 ,לגוק ןטרעפעפעג רעזײה עלא ןופ םיא טקיש ןעמ ןוא שרדמ־תיב ןיא

 ,קנעב יד ףיוא םורא ןציז םישנ ןוא טײלםנאמ .ביל טאה רע יװ

 עײנ טגניז הילדג ׳ר .טײהרעקידנעײטש שיט םעד םורא ןעלגניר רעדא

 ,עלעגעמ טליפעג ןוא יאשטעפ טנאה רענעגײא רעד טימ טלײט ,תורימז

 ןופ טקעמש׳ם ןוא ןײװ רעד זיא טיור .ןײװ םוכ א ןדעי טגנאלרעד ןוא

 א ןלאפ טזאלעג טאה הילדג ׳ר .ןערפאז ןוא ךעלעגענ ,רעבגניא םיא

 .רמושמה־ןײ ןופ חיר םעד טאה רע םאד ,טראװ

 זיא טײקיצראהטוג ןײז ןוא הילדג ׳ר טוט ןכאז עכעלרעדנואװ

 ןטימניא ףיוא־טײטש ןוא טימעג קיליװ א טימ הקדצ טיג רע .טמיראב

 רעבושח א זיא רע םגה .עפאלש טימ ךיז טמענראפ ןוא טבאג רעד

 טיװאקא טימ טרימש ןוא לברא יד טיונ א ןיא רע טצראשראפ ,ןאמ

 ןקנארק םעד טלײצרעד רע .תובקנ ײם ,טײלםנאמ ײם למיוב ןוא

 רעדניק ראפ .גאטײװ ןײז ןםעגראפ ןוא ןכאל זומ רענעי םאד ,ןםאפש

 .לגײפ ןופ ןרעשטיװצ םאד ןוא יק ןופ ןעקורמ םאד ןעמאכאנ רע טוט

 .החגשה ןייז רעטנוא ןײז וצ רעהעג׳ם יװ ןדער וצ ןעניגאב רעלמאטש

 ,רעטכעלעג ןופ ךיז ןעלקײק ,הרוחש־הרמ רעד ןיא ןעקניז םאװ ,טײל

 ־ראפ ײלרעלא ןוט ןאק רע .ןעמאזוצ ײז טימ טגנערכראפ רע ןעװ
 ,טםײה רע .זאה א רע טכאמו ךוטפינש א ןופ .ןזיומלאש ןוא ןשינעדנעלב

 דלאב .לטראג א טימ טנעה ענײז ןופ ןעקנעלעג יד ןדניבראפ לאז ןעמ
 סיורא רע טיצ לטראג םעד .זיול רעדיװ ןענעז ײז ןוא זאלב ,א רע טיג

 ־ראפ ןפערט ןיא הירב א זיא רע .קאדרעסבײל ןרעטניה ןופ םענעי ײב

 ,רדם אזא ןיא לזירג־הרוש א ןבײרשפיוא ןאק ןוא ןשינעטער עטלקיװ

 ןוא םטכער ןופ ,ןטנוא ןוא ןביוא ןופ ךײלג ןענעײל ךיז לאז סע םאד

 ,ןרעװ־ראװעג םיא וצ ןעמוק םאװ ,םעטתיבה־ילעב יד .םקניל ןופ
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 ;טפאז ןוא סטבאמעגנײא םינימ עײנ ןטײרבוצוצ יוזא יװ םיוא רע טלשמ

 טזײװ ןוא עװנאק ףיוא ןעײנוצםיוא יוזא יװ רע טלענק ןדיומ יד טימ

 ןוא ךײט םוצ ןדאב ךיז רע טײג טכאנראפ .ןטפעה ןיא םישודיח ײז

 רע טנװאד חחנמ .טירט־רעסאװ ןכאמ ןוא ןעמיװש טײלעגנױ יד טנרעל

 טלמונא .למיה ןעײרפ ןרעטנוא ,גערב םײב םלוע ןטימ ןעמאזוצ ךאנרעד

 ־טםעק עקיטםול עקינײא ןעמונעגפיונוצ טײקכעלײרפ תמחמ רע טאה

 ךיז ןדאב סאװ ,ךעלבײװ יד ןקערשרעביא ןעגנאגעג זיא ןוא רעדניק

 ןביוהעגפיוא ךיז טאה תובקנ יד ןשיװצ .לגרעב ןרעטניה ,וצ־רעטײװ

 ןיא ןעגנורפשעגנײרא ײרשעג טימ ןענעז עקנילפ יד .רעדימראה א

 ,ןראװעג לבלובמ יוזא ןענעז עקירעבאלש ןוא עקיבײלקיד יד .רעסאװ

 ןגיוא יד ראפ טײקטזיולבטגא רעײז ןיא ןײטש ןבילבעג ןענעז ײז סאד

 ־תולק ןוא טאפש ךם א .דנאש וצ ןראװעג ןענעז ןוא טײלסנאמ יד ןופ

 סע ןעמ טאה ןגעװטסעדנופ .טנװא םענעי ןראװעג ןבירטעג זיא שאר

 ןעװעג טסואװאב ןיוש זיא רע ןעד ,לביאראפ ןהילדג ׳ר ןעמונעג טשינ

 ןבאה טנײפ ענעגראבראפ עקינײא זיולב .גנעג עשילרעטםיוא ענײז טימ

 .סורדראפ רעײז ןעגנואװצאב טשיינ ןוא טדעראב ליטש רעד ןיא םיא

 טניז סאד ,ןלײצרעד ײז .םיא ןגעװ ײז ןעלמרומ ןכאז עטכעלש

 ידכ ,טכאמעג־ףירט טשינ המהב א לאמנײק ךאנ רע טאה ,טחוש זיא רע

 טאה ןוא תולאש עלא רשכ טכאמ רע .םיבצק יד ײב ןפיוקוצנײא ךיז

 ןלאז ײז ,רעבײװ יד טביולרעד רע .הרהט ןופ םיניד יד טפאשעגפא

 ןוא תםו רעד ךאנ דלאב ןענאמ! יד טימ ךיז ןטפעהאב ןוא ןעלבוט ךיז

 יד ןא־טזײװ רע .ןײז וצ ףראדאב םע יװ ,געט ענײר יד ןלײצפא טשינ

 רעביא־טרעפטגע ןוא ,טײלםנאמ יד ןציהרעד וצ יוזא יװ ,ךעלבײװ עגנױ

 ״עג טקעלפטגא זיא יבצ יתבש טניז סאד ,רעיוא וצ רעיוא ןופ ,דוםב

 ־ײרט־תולייכר יד .דנאש־טולב עדעװטעי טרעהעגפיוא טאה — ןראװ
 עלא .רעבײװ יד טימ ךיז ןשיוט טײלעגנױ םאד ,ןבאה ןליװ סנירעב

 ןיא ףיוא־טמענ ,ןיציבר עקיטציא יד ,בײװ םיול ,עלעבענ םאד ,ןםײװ
 ראפ טגניז ןוא טכאנ רעבלאה ךאנ ײז טימ טציז ,טײלםנאמ זיוה ריא

 טקישעגרעטנוא זיא סאװ ,דיומטםניד א .הפ־לובינ טימ לופ רעדיל ײז
 עלעכעג יװ ,ןעזעג ןבאה לאז ,לםילש ןופ ךאל ןיא ןקוקוצנײרא ןראװעג

 ןטםירב יד טםעג יד טגנאלרעד ןוא לטפאק םאד טלקעהעגפיוא טאה,

 ־עג טרעװ ןיול ןגעװ .ןעלצראװ־ךלימ יד ןשוק וצ ןוא ןפאטוצמורא
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 רעטכאט רעד ,ןעקילג טימ דלאװג רעביא ןגעלעג זיא רע סאד ,טדער

 ײרד רעטאפ םעד טלאצאב טאה רע םאד ןוא ,רזוע רעדורב ןײז ןופ

 ןיא םרעלענק יד .ןרעװ ןגיװשראפ לאז דניז יד ,םנק ןדליג עשיליופ

 ןטימ ןיא ףיורא ןכירק ײז .ןטײקטײשראפ ײלרעלא ןבײרט שרדמ־תיב

 ײז :ונײהד ,םישעמ עכעלםעה פא־ןעומ ןוא םישנ־תרזע ןיא גאט

 המהב־בכשמ ןוא ןרעדנא ןטימ רענײא רכז־בכשמ ןיא קםוע ןענעז

 םאװ ׳ראל א ךרוד ןגול ןוא דאב ןיא ײז ןעײג טנװא ןיא .ןגיצ יד טימ

 ןעוט עכלעװ ,תובקנ יד וצ ,טנאװ רעד ןיא טרעיובעגכרוד םנגײא זיא

 ,ןטראד ןקוקרעטנוא וליפא ןעמוק ערעדנא .הװקמ רעד ןיא ןקינײר ךיז

 . .. שינעפרעדאב רעײז ןעוט םישנ ואװ

 ךיז טרעהו ןעמ ןוא םיתבה־ילעב עטלא יד ןופ לאצ יד זיא ןײלק

 ןעװעג דחשמ הילדג ׳ר טאה ײז ןופ עקינײא .דײר ערעײז וצ וצ טשינ

 ביוא םאד ,ןענעראװ טקישעג רע טאה ערעדנא .ןעקנאשעג ערעײט טימ

 ,םרח ןיא ןפראװנײרא ײז רע טעװ ,םיא ןיא ןקינעפשרעדיװ ןלעװ ײז

 הילדג ׳ר .שילאפ ןיא ענוק רעד וצ ןדניבוצ ןוא ןעמענ־םופת רעדא

 טדער רע תמחמ ןוא ,ײראג ןופ ץירפ ןראפ טלעטשעג ךיוא ךיז טאה

 רעטנוא ןעמענ וצ םיא טגאזעגוצ הררש רעד טאה — תוצילמ טימ שיליופ

 .םיא ףיוא ןבארג ןלעװ םאװ ,עקינעי יד ןפארטשאב,וצ ןוא ץוש ןײז

 .טשינ יז טנעקרעד רענײק .קעה יד ײראג ןראװעג זיא טרעדנעראפ

 רעד ןופ םנ סאד ןוא ןעניואװ רעהא ןעמוקעג זיא הילדג ׳ר טניז

 ,װענאי ןופ .ןראװעג טכירעגפיוא טאטש יד זיא ,טנאקאב זיא האובנ

 ןוא ץישזאבלזמ ,ץיװעשיט ,ןיברוט ,װעשאמאט ,װאטםינםארק ,ײראגליב

 םעד ׳ןעלעכער ןוא ןהילדג ׳ר וצ רעהא ןעמ טיצ םיבושי ערעדנא

 א זיא םע םאד ,ףור א טזאלעגםיורא טאה הילדג ׳ר .ראפ ןקילײה

 ריא ןשאװעג טאה עלעכער ןכלעװ ןיא ,רעסאװ םאד ןעקנירט וצ הלוגם
 .זיוהרעדעפ ןײז ןיא םאפ ץנאג א ןופרעד ןײטש טאה רע ןוא ,בײל

 טרא וצ טדא ןופ ךיז ןרעגלאװ סאװ ,רעטימעג ערעװש רעהא ןעמוק׳ם

 ׳ר ןופ קינאג םעד םורא .ןטײקפאלש ערעייז ראפ גנולײה א ןעניפעג וצ
 ןליב סאד יװ ןצרעקולש טימ רעבײװ :ףיונוצ ךיז ןעלמאז זיוה םהילדג

 ־ראפ ערעײז ראפ גנושטגעב א ךאנ ןראג םאװ ,תורקע ;טניה ןופ
 יד ףיוא םיצרש ןופ תורוצ טימ ןשינעעזראפ ;ןטכארט ענעסאלש

 ייב טייטש עמורפ יד עלעקניכ .עקיצערק ןוא ענעמונאב ;רעבײל
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 ןרעגלאװ ךיז זזומ ערעדנא .זיױוקיצנײא ןײרא־טזאל ןוא ריט רעד

 טיג הילדג ׳ר .ןעמונעגנא ןרעװ ײז זיב ׳זיוה־ראפנײרא ןיא גנאל

 ןוא ןרימש וצ ןבלאז ,ןיטשרוב מענעכארפשעגפא ךעלקיטש ןוא תועימק

 ,דעלבײװ ;גנוצ רעד טימ םורא רע טקעל רעדניק .ןעגנילש םוצ ןליפ

 ןוא ןכאלפטנאה יד טימ םורא רע טפאט ,ןעקנעלעג יד ףיוא ןדײל םאװ

 טרעמעג טרעװ גאט וצ גאט ןופ .זיוה ןײז ןיא ןקיטכענרעביא ײז טזאל

 ײז .תפומ־לעב םעד וצ ףליה ךאנ ןעמוק םאװ ,םישנ יד ןופ לאצ יד

 רעד ףיוא טײל־טאטש יד ײב ןקיטכענ ,ןטײלק יד ןיא ןזײל וצ ןביג

 ןגעװ תױשעמ עכעלרעדנואװ יד ריגײנ טימ םיוא־ןכראהו ןוא דרע רעליוה

 ראפ קנעב יד ףיוא ןציז םוטעמוא ײז טעז ןעמ .עטהאיבנ רעד ןעלעכער

 ןיא ;ןגיוא יד רעביא טקורעגפארא ןענעז םעלײשטאפ יד .ןבוטש יד

 ןטםירב יד ןשיװצ ;גראװנםע םרעביוק יד טםעפ ײז ןטלאה טנעה יד

 ךיז ןעוט עגנױ יד .שפנ־ןױדפ ףיוא ץנימ טימ ךעלעבראט יד ןעגנעה

 ןוא ןקאז ןקירטש ערעטלע יד .ליומ םאד טשינ ןענעפע ןוא ןעמעש קר

 ןבאה ײז םאװ ,תואופר יד ןגעװ ןוא ןתאלוח ערעייז ןגעװ ןרעג ןסעומש

 םאװ ,עכלעזא ראפ .רעוט־רעדנואװ ןוא רעכאמ־ףושיכ ןופ ןעמוקאב

 א זיא ,רעגײטש ןשרעבײװ םעד ןריפ וצ טײצ רעד ראפ ףיוא־ןרעה

 ןיא טײקילעזטײל ןעניפעג וצ ;הלרע ןא ןםעוצפיוא הלוגם

 רעםאװ םאד ןוא ןטסירב יד ןשאװ וצ טוג זיא — ןאמ ןופ ןגיוא יד

 םיא ײב ןעמ לאז — הפכנ יד טאה םע רעװ ;ןעקנירט וצ ןבעג םיא

 א ןיא ײז ןטענקנײא ,םיפ יד ןופ ןוא טנעה יד ןופ לגענ יד ןדײנשפא

 םאװ ,עניוזא ךיוא ןדנאראפ ןענעז םע .טנוה א ראפ ןפראװ ןוא לגײט

 ײז ןוא סנירעטכארטמוא עגנױ יד טימ תונציל ןבײרט וצ ביל ןבאה

 ןעמוק טײצ עטצעל יד .ףואינ ןגעװ דײר■ עםואימ טימ ןעמעשראפ וצ

 ײראג ןיא .רערעדנאװ ןוא רעפעלש ײלרעלא ;טײלםנאמ ךיוא רעהא

 ־האממ־רתיהו א ךאנ םוא־ןראפ םאװ ,טײל ןוא םישורפ ןזיװאב ךיז ןבאה

 סאװ ,קנערפ א רוחב־הבישי א רעהא טרעגלאװראפ: ךיז טאה םע .םינבר

 םעברא ןײרא־טוט םאװ ,הבושת־לעב א ןוא ,הלבק ףיוא ןיבר א טכוז

 ןופ רג א :םורא אד ךיז ןעײרד סע .ןקינײפ וצ ךיז ,ךיש יד ןיא

 ,רמז־ילכ א ;ןראי המכ ןיוש טגײװש םאװ ,קתוש א ןוא ,םאדרעטםמא

 ־עװראב א ןוא ,השא ןײק ןקוקוצנא טשינ ,ןגיוא יד ןדנובראפ טײג םאװ

 םוצ ןטײקידרעװמוא ײלרעלא טדער ןוא תובדנ טבײלק םאװ ,ץל רעם
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 ןוא שדקה ןיא ןקיטכענ ןוא ענעראפעגנא יד ײב ןראנש ײז .םארג

 םישעמ שינעטלעהאב ןיא ןוטעגפא אד ןרעװ טפא .רעכעל עלא ןיא

 ־טעב א ןוא רעלטעב א ןעמונעג ךיז ײראג ןיא ןבאה טלםונא .םיער

 דונותח א טליפשעגפא ײז טאה םיצל הרבח ןוא דמערפ רעד ןופ ןירעל
 . . . טסימ גראב א ףיוא



 ז

 דוזן•' ןזפ ןזנך רוגד

 טרעוז ןרעטיפ םוצ זארג םאד .ראי־ײה זיא שינעקירט םיורג א

 .טםיזמוא־בלאה תומהכ ןפיוקראפ םײוג יד ןוא ןוז רעד ןופ טנערבראפ

 .רעל ןוא גנירג ןענעז ײז ןוא רעטיש ןםקאװ רעדלעפ יד ףיוא ןעגנאז יד

 פארא־ןגאי ,טײהרענעטינשעגפא טשינ האובת יד ןשערד ןטניװ עםײה

 ןדעי .קיטײצ טרעװ םע רעדײא רעמײב־ןטכורפ יד ןופ טםביוא םאד

 ןיא ןטעב וצ דניק־ןוא־בײװ טימ ןרעיופ תונחמ ײראג ןײק ןעמוק גאט

 ןענעז טײלםנאמ יד .טעז ןוא ןגער ףיוא ןלעפאק עלא ןיא ןוא הלפית

 יד ןענעז רעגנוה ןופ .טײקמערא תמחמ םעשזגאר ןיא טדײלקעגנא

 םעלדוק יד רעטניה ןופ רעפא־ןקוק ןגיוא יד ןוא טליוהעגםיוא ןקאב

 םעטרעיופ יד .םיעגושמ ײב יװ ,ענעקארשרעד ןוא עטצעזעגםיורא ראה
 סנעמעלא .םנירענײגיצ יװ ,ןקור ןפיוא רעכעלײל ןיא רעדניק יד ןגארט

 ,ןצכעקעלב ןופ קירעזײהו — תולוק יד ,ביוטש ןופ ץראװש ןענעז םיפ

 . .. רעטניװצ םוצ םיפוג ענעגײא יד ןטײלאב ײז םאד ,ךיז טכוד׳ם ןוא

 ײז רעדײא — ןבאה ןדײ יד םאד ,תועומש םוא ןעײג רעפרעד יד ןיא

 ןדראמוצםיוא לװײט םעד טצײרעגנא — חישמ רעײז וצ קעװא ןעײג

 דיז וצ (* לעיפאט רעד וצ־טמענ גאט ןדעי .קלאפ עכעלטסירק םאד
 ,טכאנראפ ריופאק־טמיװש רע .רעטכאט א רעדא ןוז א ןרעםאװ יד ןיא

 טכאמ ןוא רעדיל ײלרעלא טגניז רע .תונברק טכוז ןוא ,וק א יװ םיורג

 דאנ טוט לװײט רעד .רעײגײבראפ א ןײרא טיצ רע זיב ,ראנ םוצ דיז

 םאװ ,קירעשײח א טקישעגנא רע טאה טלמינא .ןטײקיטכעלש ערעדנא
 לאמ רעדנא ןא ;ןקלאװ רעצראװש א יװ ,רעדלעפ יד טקעדאב טאה

 ײז טזאלעג ןוא טלעװ ןקע יעלא ןופ זײמ יד ןפורעגפיונוצ רע טאה

 .ןרעײש יד ןיא ןוא ןטײב יד ןשיװצ ײרעשטיװק א טימ ןעילוהמורא
 ,ןעזעג ןײלא טאה ,ךאװ רעד ףיוא טכאנאב ןעגנאגעג זיא םאװ ,רעיופ א

 הש-רעסאװ א (>־־
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 ךיז טײרדעג ,לימטניװ רעד ןבענ ןצלאטש ףיוא טצנאטעג טאה חור א יװ

 טאהעג רע טאה םינפ א .טפײפעג ןוא טפיטשעג ,םורא־ןוא־םורא ךיג
 טײרדעגטיימ ךיז ןבאה םיא םורא .ענעזדנעג ׳— םיפ ׳םקידרעב א

 .ףלעװ ,םרעדראמ■ ׳ןריוכט ,ןםקופ :תױח עדליװ ײלרעלא לבריװעג ןיא

 ־קעװא ןענעז ןוא ׳לגײפ יװ ,לגילפ טימ ןוטעג שטאפ א ײז ןבאה ךאנרעד

 טנװא ןטעפש ןיא זיא םאװ ,עבאב עגנױ א ... רעטכעלעג טימ ןגיולפעג

 א טרירעגגא רעמע ןטימ טאה ,םענורב ןופ רעםאװ ןפעשגא ןעגנאגעג

 :שינעפיט רעד ןופ םיטש א טרעהורעד ןוא שינעפעשאב קידעבעל

 ןעלדנאמ עםיז .. . המשנ ןײד רימ ףיוקראפ ,ענײש ןײמ ,םוק —

 א ראפ ןעניורק ךיד לעװ׳כ . . . ןלערק ןוא ןעקנעש ריד ךיא לעװ
 ... ענירעםײק

 ןפײלש ײז .רעפרעד יד ןיא ןרעיופ יד ןענעז קידנגײװש ןוא זײב

 ןוא ,ןדײנש וצ. םאװ אטשינ זיא׳ם שטאכ ,םרעםעמדײגש יד גאט ןדעי

 טנוב א ןיא ןײטשפיוא טעװ קלאפ םאד זא ,טדער׳מ .קעה יד ןפראש

 ןופ םאד ,ןםעומש עהעדנא .םעגאפ יד ןוא ןדײ יד ןעליוקםיוא ןוא

 ןיא יװ ,ןקאזאק תונחמ ןעמוקנא רעדיװ ןלעװ ןילאװ ןוא עניארקוא

 םוצ .ןומה ןופ ןײפ רעד ראפ ןעמעג־המקנ ןוא ,טײצ םיקצינלעמכ

 גיוא טכעלש א ןפראװ םאװ ,םנירעכאמ־ףושיכ יד ךיז ןרעמ קילגמוא

 טרעהעגפיוא יק יד ןבאה רעזײה עלא ןיא טעמכ .יפ ןוא ןשטגעמ ףיוא

 ףראד ןיא .טכוזלעג ןופ טרעצראפ ןרעװ רעבײװ ןוא ןקלעמ וצ ךיז

 ידכ .טײהרעקידעבעל הפשכמ א ןבארגאב םיתבה־ילעב ייד ןבאה אציצאק

 ןקניל םוצ טפאלקעגוצ ריא ןעמ טאה ,רבק ןופ ןפיולטנא טשינ לאז יז

 ןאדײמ ףראד ןיא .ןאמ טימ טקאפראפ ליומ םאד ןוא עװאקדאפ א סופ

 טימ יז ןעמ טאה טראד .דלאװ ןיא טראנעגםיורא הפשכמ א ןעמ טאה

 ןוא רעדײלק יד ריא ןופ ןסירעגפארא ,םיוב א וצ ןדנובעגוצ טײק א

 ןוא ןענאטשעג ןענעז רעניואװאב עלא .רעטײש א ריא םורא טגײלעגנא

 םורא־ןוא־םורא טײהרעטעקאנ ךיז טײרד ןירעכאמ־ףושיכ יד יװ ןעזעגוצ

 סאד ןםיבעג יז טאה גאטײװ תמחמ .ןטש םעד טפור ןוא דאר א ןיא
 ךיז טאה יז זיב ,ןטלאשעג ןוא טרעמאיעג גנאל יוזא ןוא בײל ענעגײא

 טקאהעצ יז סעבאב ריפ ןבאה ןאד .ןלאפעגקעװא זיא ןוא ןטארבעגפא

 ראפ לגרעב א ןא ,דלעפ ןטימ ןיא ןבארגאב ןוא סרעםעמדײנש יד טימ
 .םלצ א ןא ןוא ןמים א
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 ןבאל א ,ײראג ןיא טײצ אזא טשינ ןעמ טקנעדעג ןראי טניז

 טכאנראפ ןדעי .בורל ןדנאראפ זיא שײלפ רעבא ,ןטלעז זיא טיורב

 ,רעבלעק סעדאטס עצנאג עקטאי־טכעש רעד וצ ןעגנוי יד וצ־ןבײרט

 ןענעז סרעטײא יד סאװ ,יק ןריפ וצ ןעמ טגנערב טפא .ןגיצ ,ןספעש

 עראד ערעײז .ךליט ןײק טשינ רעמ ןביג ײז ןוא ןפמורשעגנײא ײז ײב

 ןצראטש ןפיר יד ;טסימ ןפיש טימ ןסקאװאב טכידעג ןענעז ןטפיה

 ;קעז עקידײל יװ ,עזיול ךאנ־ןעגנעה רעכײב יד ;ןפײר יװ סיורא

 סיוראפ טקערטשעגסיוא ןענעז סעדראמ עטראהאב־פמעט ,עצראװש יד

 טקנעבראפ רעײז טימ.טאטש יד ןא־ןליפ ײז ןוא ,טשרוד ןוא רעגנוה תמחמ

 ןופ ןגירק ײז סאװ ,סיוטש ןטשרע םעד ןופ ךײלג ןלאפ ײז .ײרעקורמ

 ןכעלנירג ןײז טימ טלײא הילדג ׳ר .טולב טימ פא ךיג ןעייג ןוא ,בצק

 ־טגנירפש ,רעזדלעה עטלאגעגפא יד ןיא טפאשטינעג טימ טדיינש ,ףלח

 ןגײל רעבלעק יד .ןרעװ טצירפשאב טשינ לאז רע ,ץכעלײװרעטניה פא

 ןופ יװ ןײא־ןעלמירד ןוא ליד ןפיוא פעק יד הטיחש רעד ךאנ קעװא

 ,טונימ רעטצעל רעד זיב טשינ ןסײװ ײז סאד ,סיוא טעז׳ס .טײקדימ

 ־ראפ ,יורטש טימ ןדנובעג ,ןספעש יד .ןךאװעג ןוטעג ײז זיא סע סאװ

 ןטלאװ ײז יװ ,ןרעדנא ןפיוא םענירז רעזדלעה ענעטינשעגרעביא יד ןגײל

 טימ םוא ןעײג םיבצק . . . תױח סאד ןטלאהנײא טלאװעג םורא־יוזא

 טימ ןוא ךיג ןדניש ,טײהרעקידעבעל ךאנ פעק יד פא ןקאה. ,קעה

 ־ניא סאד סיורא ןפעלש ןוא רעכײב יד ףיוא־ןסײר ,לעפ יד טפאשטנעק

 .ןפמאװ ןוא ןצנאפ ענעלאװקעגנא ,ןעגנול ענעטעמאס עטיור :דײװעג

 ןעמ ןוא ײז ןיא טשטאפ ןעמ ,לגראג ןכרוד ןא ןעמ טזאלב ןעגנול יד

 טרעכעלעג טשינ ןענעז ײז ביוא ,ןעז וצ ,ןפאל יד ףיוא ףיורא־טײפש

 .ליומ ןיא ףלח ןטימ זיוה־טכעש ןטימ ןיא טײטש הילדג ׳ד .ףירט ןוא

 זיא ,ןדנעל יד וצ זיב גנאל זיא סאװ ,דדאב יד ,טזאלעצ ןענעז תואיפ יד

 יד ןיא ןסקאװעגנײא־ףיט ןענעז סאװ ,ןגיוא עצראװש יד ,ןזאלבעצ

 ־טגאי רע .שינעלײא תמחמ ןפיול ,ךעלעשיק־ןקאב עטראהאב עטעפ

 :ט׳דנעט ןוא ןרעװ־קיטראפ רעכיג סאװ ןלאז ײז ,םיבצק יד רעטנוא

 . . . רשכ .. . רשכ . . . !וצ־טלײא —

 ףיוא טגנעהו להק ץנאג ןופ ךאי רעד ;טײצ ןגראק זומ הילדג ׳ר

 יד ףיוא ךיז ןעמיוזראפ סנרפ רעד ןוא ריעה־יבוט יד .זדלאה ןײז

 םיא טימ ךיז ןטאראב סעטיאבג יד ;העד ןײז ןרעהוצסיוא ידכ ,תופיסא
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 ןענאמוצפיוא תושר םיא טיג ץירפ רעד ;תומותי ראפ רעײטשםיוא ןגעװ

 ןעגנערב מיחילש ;דנאטשראפ ןײז טיול ןדײ ןטםאלאב וצ ןוא ןרעײטש

 םיריבג ;רימדול ןיא ןוא שטשאמאז ןיא אירבח רעד ןופ וױרב םיא וצ

 .ןעקנארטעג ןוא רעצכערימש ענײז םיורא ןרעדאפ טעטש עדמערפ ןופ

 טימ רעדניק ,תולכ עטפושיכראפ ןוא םיקוביד םיא וצ טגנערב ןעמ

 םהילדג '׳ר ןיא .רעכײב ענעזאלבעגפיוא טימ — ןוא פעק־רעסאװ

 ,סענעפ ענעזדנעג ,טעמראפ םנגיוב טפיוהעגנא ןגיל שיט ןפיוא רדה

 טײטש׳ם .טיוקסלװײט ןליונק ,למיה ןופ פארא ןלאפ סאװ ,ךעלדנײטש

 טאה רע .םעזיפ ןוא למויק׳טימ טקעמש׳ס ,םעקװאיפ טימ פאט א אד

 זיא ץעגרע ;םידש ןוא םיכאלמ ןופ תומש טימ הליגמ א ןגיל אד

 ףיוא םלצ א ןוא םער רעצראװש א ןיא לגיפש א ןטלאהאב אד וליפא

 טימ טנרעל הילדג ׳ר ןוא טײלעגנױ רעהא ןעמוק טפא .ןלערק רונש א

 רע .יניכיה םהרבא ןוא ייתזעה ןתנ ןופ םיסירטנוק יד ןיא ןעמאזוצ ײז

 יװ ןוא טנאװ רעד ןופ ןײװ ןפאצ וצ יװ ןײא ךיוא ײז טניױועג

 . . . ךרדה־תציפק ןבאה וצ

 טרעװ געט עכעלטע עלא .ײראג זיא קידרעפאה ןוא טמיורעגפיוא

 .תרבועמ םורא ךיז ןעײרד ךעלבײװ עקירעי־ףלעװצ .הונותה א טכירעגנײא

 ךיז ןלאז ןרונש ןוא רעטכעט ערעײז סאד ,טכא ןעוט רעבײװ עמורפ
 תונוגע עלא ןדנובעגפיוא ןבאה ןיול טימ ןעמאזוצ הילדג ׳ר .ןראפ טפא

 טעװ ןובשח םהילדג ׳ר טיול .ןענאמ ןיוש ןבאה ײז ןוא טאטש ןופ

 הנשה־שאר ראפ געט ײרד ןוא חישמ־לש־רפוש ןרעװ טרעהעג לולא־יצח

 ־פיוא םיא ףיוא ןלעװ טײל עמורפ יד סאװ ,ןקלאװ א ןעמוקנא טעװ

 ןוא החנמ ןשיװצ גאט ןדעי .לארשי־ץרא ןײק ןעילפקעװא ןוא ןגײטש

 .ןעשעג ןלעװ סאװ ,םיםנ יד ןגעװ םלוע ןראפ רע טלײצרעד בירעמ

 ןלעװ םאװ ,םײוג יד ןופ טכענק טנזיוט ןעצ ןבאה טעװ קידצ רעדעי
 ןײז ןלעװ סניטשריפ ןוא סניראהטאר .םיפ יד ןשאװ ןוא ןענידאב םיא
 לאמ ײרד טעװ׳מ ןוא ,והיעשי ןיא טײטש׳ס יװ ,סנירעיצרעד ןוא ןעמא

 יד .ךיז ןקוב ןוא תיבה־רה םוצ ,םרעלדא יד יװ ,ןעילפ גאט ןיא
 טעװ׳מ .ןײש ןרעװ ןלעװ עםואימ יר ,ןרעװ טלײהעג ןלעװ ןעלפירק
 ןלעװ רעטכעט יד .ןײװ טרעײנ ןעקנירט ןוא סעפעג ןרעדליג ןופ ןסע

 רעבײל ערעײז ןופ חיר רעטוג רעד ןוא םאזלאב ןופ ןכײט ןייא ןדאב ךיז

 רעדעװטעי ןלעװ ןיז יד .טלעװ רעד ראג רעביא ןטײרפשראפ ךיז טעװ
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 ־רעביא יד וצ ןגיוב־ןוא־לײפ טימ׳ ןםיש ןוא ךיד ןפיוא דרעװש א ןגארט
 ׳ןדײ ןוטעג םטוג ןבאה םאװ ,םיציירפ יד .לארשי־יאנוש ענעבילבעג

 ײז ןוא ,רעדניק ןוא רעבײװ ערעײז טימ ןרעװ טמערישאב ןלעװ

 .םידוהי עקיטכראפטאג יד ײב טכעגק ןײז ןלעװ

 הגומא יד ךיז טקראטש רעמ ץלא ,לולא וצ טמוק םע רעטנענ םאװ

 םהכאלמ־לעב ייד ,טשינ ןעלדנאה רעמערק יד .טײל רעײראג יד ןופ

 םיוא טשיג טקיטראפ ןעמ .קרעװטנאה רעײז ןוט וצ טרעהעגפיוא ןבאה

 טײקליופ תמחמ .ןטײרג ןופ טםע׳מ .ראי םעײג ןפיוא תורוחם ןײק

 טכאמעג ךיז םלוע רעד טאה ,ןגײװצ ןבײלקוצגא ןוא דלאװ ןיא ןײג וצ

 רעטניװ םיראװ ,רעזײה ענעגײא יד ןופ ץליהעג ןטימ ןצײה וצ גהונמ א

 טמענעצ ןעמ .םילשורי ןיא טצעזאב ןײז ןיוש יװ־ײם ךאד ןעמ טעװ

 וליפא ןעמ טאה רעזײה עכעלטע ןיא ;ןרעמאק יד ןוא ןעמיוצ יד

 ךם א .טגערבראפ ײז ןוא רעכעדלדגיש יד ןםירעגפארא זיױוכעלםיב

 ןרעדינפארא ןקלאװ רעד טעװ רעמאט ,טײהרעגעוטעגםיוא־טינ ןפאלש

 .רעדײלק יד ךיז ףיוא ןעיצנא טשרע ןפראד טשינ ןעמ לאז ,טכאנאב

 א ןיא טקאפעגנײא םירפם יד ןעגעז בוטש ןיא דיםח לדאג ׳ר ײב

 ןקוק םיורא רע טײג גאט ןיא לאמ ײרד .חפרש א תעשב יװ ,ךעלײל

 ןופ יװ ןגיוא יד טלעטשראפ ,ןכײצ ןײק טשינ טעז ןעמו ביוא ,חרזמ וצ

 :טהנעט ןוא ,טכיל ליפוצ

 טשינ חוכ ןײק ןיוש ןבאה רימ . . . !רעכיג ,םלוע לש וגובר —

 ... 1 ןטראװ וצ

 ןיא ןעלעבער טכוזאב הילדג ׳ר ןעוו ,טכאנ רעד ןיא טעפש זיא םע

 טניז .טפאלש ןוא טעבלמיה ריא ןיא ןיוש טגיל השא יד .רדח׳ ריא

 טאה ,זיוה םהילדג ׳ר ןיא ךיז טניפעג ןוא עטהאיבנ א ןראװעג זיא יז

 .שינעפרעדאב ריא טשינ ןצנאגניא טוט ןוא ןםע וצ טרעהעגפיוא טעמב ׳יז

 יז ןוא ,רעטומלרעפ יװ ,םײװ ןוא קיטכיזכרוד ןראװעג זיא בײל ריא

 ,חיר רעקידעקעמש א ףיוא ןופרעד טײג׳ם יװ ,ךעלרעפנײשאב טריפש

 יװ ,םיכאלמ ערעדנא םולח וצ ריא ןעמוק טכאנ עדעי .רעטעלב ןופ יװ

 זיב ריא טימ טנרעל ןעמ ןוא והילא ןוא יאחױ ןב ןועמש ׳ר ךיוא
 עצנאג קינײװנםיוא טגאז ןוא ירפרעדניא ףיוא יז טכאװ טפא .גאטראפ

 ׳ר וצ ׳יז טדער לאמ רעדנא ןא .םינוקית ןוא רהוז ןופ רעקיטש

 ךיז זשימ .רפם א ןיא ןײרא טקוק יז ןעװ .ןושל־םוגרת ףיוא ןהיל׳דג
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 סעפע טנאהו יד םיוא יז טקערטש לאמלײט .רעביא ןײלא רעטעלב יד

 ןשיוזצ ןײרא וײלג דיא טילפ ,ץפח םאד רעדא ,ילב יד ןוא ,ןעמעגוצנא

 ריא טכײל רעטצניפ רעד ןיא .ןגיוצעגוצ םאד טלאװ יז יװ דעגניפ יד

 טגיל טציא .ןעקנופ ןצירפש טיוה ריא ןופ ןוא ,בוט ןבא ןא יװ ׳ףוג

 גיוא ןײא .םנשיק ײרד ףיוא טראפשעגגא ,עקפאק רעגעדײז א ןיא יז

 .םעטא ריא טשינ טרעה ןעמ ןוא סאלב זיא זאנ יד ,טנפעעג־בלאה זיא

 טימ ןםקאװאב טכידעג ,רעטעקאנ א ןצנאגניא ןײרא טמוק הילדג ׳ר

 טימ ןוא פאק ןפיוא עקלומראי רעד טימ זיולב ,לעפ א טימ א יװ ,ראה

 יד ריא ןופ פא טביוה רע .טנאה רעקניל רעד ןייא טכיל ןסקאװ א

 עריא טשוק ,טקעדעגרעביא זיא יז רעכלעװ טימ ,לאש עגעדײז עםײװ

 :ןוגינ א טימ ןוא לוק קידרעטיצ א טימ יז טקעװ ןוא םיפ

 אמיאו־אבא ... ךיז ןטלאפש ןעלמיה ... תוצה זיא׳ם ,עלעכער —

 .. . מינפ־לא־םינפ גװזמ ךיז ןענעז

 . . . דוהי ןופ ןמז רעד זיא׳ם ... ךיד קראטש ,עלעכער —



 וד

 ונוגנאפעצראוזנ ךעלציפגוטו ענעדלן$ג

 זפיוא ןגראמירפ ןדעי סיורא ךיז ןזאל רעבײװ תונחמ .וצ־לולא

 טעװ חישמ ןעװ ,ןלעװ םאװ ,עטיוט יד טימ ןענעגעזעג וצ ךיז םלוע־תיב

 דרע רעד רעטנוא ןלײה ךרוד לארשיי־ץרא ןײק ןרעליוק ךיז ,ןעמוק
 םישנ יד ןגיל געט עצנאג .רעגנעל ןרעיוד םורעד טעװ געװ רעײז ןוא

 עכעלרעמאי טימ ןײרא ןיהא ןעיױש ןוא םירבק יד ףיוא טײרפשעגםיוא

 ןוא םיבורק ענעבראטשעג ײב הליחמ ןטעב וצ טרעמ ןעמ .תולוק

 ןעמ ןוא ,טנעאנ זיא םיתמה־תיחת וצ סאד ׳ןא ײז טגאז ןעמ ;םינכש

 עכעלגעמראפ יד .טלעװ רענעי ףיוא ןײז רשױ־ץילמ ןלאז ײז ,טפור

 ײז רעביא רעטעפש ןעיצ ןוא ןטיונק טימ טרא עטוג םאר םיוא ןטםעמ

 ערעײז טימ דעלגרעב יד םאנ ןכאמ עמערא יד .שרדמה־תיב ןראפ טכיל

 יד ןשיװצ ךיז ןליפש ײז ןוא טימ ןעמ טמענ רעדניק יד וליפא .ןרערט

 טניואװעג ןטלאװ עטיוט ןוא עקידעבעל יד יװ ,סיוא־טעז׳ם .תובצמ

 טשיג אד ןבאה םאװ ,רענײגיצ יד ןענעז טרעדנואװראפ .ןעמאזוצ
 ליױוו ,ןעײרפ ךיז ןעוט םורא םײוג יד .ןטלעצעג ערעײז ןגיוצראפ טײװ

 טזאלב שרדמהו־תיב ןיא .באה רעײז ןדײ יד ײב ןברא וצ ןיוש ןטכארט ײז

 טרעהרעד רע ןעװ ,לאמ םעדעי ףיוא־טרעטיצ.דיםח לדאג ׳ר .רפוש ןעמ

 טשינ זיא םאד יצ ,ןרעיוא יד ןא טלעטש ןוא ,העיקת א

 ןיא ןציזניױז טשינ רע ןאק גנורעדורעצ תמחמ .חישמ לש רפוש לאמא
 טלאװ רע יװ ,קירוצ־ןוא־ןיהא ןסיורדניא םורא ךיז טײרד ןוא בוטש

 ןוא ןקלאװ א טײטש חרזמ ןיא יװ געט עכעלטע ןיוש .טראװעגפא ןצימע
 ןוא גנאל טרעװ ,םיוא ךיז רע טיצ ןטנװא יד ןיא .ײראג רעביא טרעיול
 רע זיא גאטראפ ;רעײהעגמוא ןא שיפ א ןופ טלאטשעג םאד ןא־טמענ

 טמוקאב גאט ןטימ ןיא .רעײפ לטײא ןעװעג טלאװ רע יװ ,טילגעצ־טיור
 סאד ,ךיז טכוד םע ןוא ןעלגעז ענרעבליז טימ ףיש א ןופ הרוצ יד רע
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 עקירעביא יד דיוא זיא ליאג ׳ר .ןרעטנענרעד ןײא ןיא דיז טלאה רע
 םאװ ,ןנע־דומע םעד ןיוש טעז ןעמ םאד ,ןביולג אירבח רעד ןופ טײל

 זיולב םעד ןגעװ ןדער ײז רעבא ,םירפם עקילײה ןיא טנאמרעד טרעװ

 ןשיװצ גנושימעצ ןײק ןפורוצםיורא טשינ ,קנואװ ןפיוא ןוא טײהרעליטש

 ןעלקאש ,ןגיוא יד טײז רענעי ןופ ןםײרפא טשינ ןענאק רעבײװ .ןומהו

 םע םאד ,טםואװעג ןטלאװ עלא יװ ,םיוא טעז׳ם ןוא פעק יד טימ םורפ

 .טײצ א יוזא ןיא ןגײװש וצ רעכײלג זיא

 ־ראפ םנ םאד ןוא ןרעדנא םעד דאנ גאט ןײא פא־טםילפ לײװרעד
 .דיז טמיוז

 דײלג ׳ײראג ןיא טרעװ רעליטש ץלא ,בוט־םױ וצ רעטנענ םאװ

 ײז רעדא ,טרעדנאװעגםיורא זײװכעלםיב ןטלאװ רעניואװאב בור םאד

 ־עגפארא דעלגנעהראפ יד ןענעז רעטצנעפ עלא ןיא .םיוא דיז ןטלאהאב

 ןרעװ ןטײלק יד .טכאמראפ םנדאל יד ןעײטש טראד ןוא אד ;טזאל

 םיוא־טעז ןזאלראפ .רעדניק זיולב ןטראד ןציז׳ם רעדא ,טנפעעג טשינ

 ןוא ,רבדמ א ןיא יװ ,םײה זיא דמאז עלעג םאד .קראמ רעקידנור רעד

 טאטש עצנאג יד יװ ,םיוא־טעז םע .ץכעירב ףיוא־טײג ןטײז יד ןיא

 ,טײל יד .גנוטראװרעד רעליוה ןופ םעטא םעד ןטלאהעגנײא טלאװ

 .ןגיוא יד ןיא דײלג טשינ דיז ןקוק ,קידנעכראש ןדער ׳דיז ןפערט םאװ
 .המח־יוקיל א ןיא יװ ,טדנעלבראפ ןענעז עלא

 תונובשח עלא טיול .בוט־םױ־ברע ראפ געט ײרד ןיוש זיא םע

 — טײגראפ ןוז יד רעבא .הלודג העיקת יד ןעמענראפ טנײה ןעמ ףראד

 םוש ןײק דאנ זיא לײװרעד .טשינ טרעה ןעמ ןוא טשינ טעז ןעמ ןוא

 ענעםקאװרעד ןוא רעדניק ,געט עקילײה יד ףיוא טײרגעגוצ טשינ דאז

 ,תולח ןײק ףיוא לעמ ןײק אטשינ זיא׳ם ;ןםירעגפא ןוא םעװראב ןענעז

 ןשראפ וצ ןהילדג ׳ר וצ קעװא ןעײג ענלעצנײא .גינאה ןײק ,שיפ ןײק

 ,םיורא דיז טזײװ׳ם רעבא ,ןעמעלא םעד ןופ טײטאב םעד ןגעװ םיא ײב

 יד עלעכער .גרעב יד ןיא תודדובתה ןבאה קעװא זיא הילדג ׳ר םאד

 ןוא רעמולש ןיא ןעקנוזראפ געט עכעלטע טניז ןיוש טגיל האיבנ

 טונימ רעטצעל רעד ןיא .ןײרא טשינ ריא וצ םענײק טזאל עלעקניכ

 רעפרעד עטנעאנ יד ןיא טזאלעגםיורא דיז רעפײל־ףראד עקינידז ןבאה
 טמעשראפ .קירוצ טשינ ײז טעז׳מ רעבא .עטםקיטיונ םאד ןפיוקוצנײא

 ,רעכעד ענעםירעגפיוא טימ בור׳ם ,עטרימשעג טשינ ,דעלזײה יד ןעײטש
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 טימ לופ םמעדיוב עטביוטשראפ :דיױועגניא רעײז םיורא טקוק׳ם ןוא

 םטוג־םאדלא ןופ רעמוז ןקיראי־ײה טאה׳מ .גראװטלא ןוא םבעװניפש

 טקאהעצ ,ןליי יד ןופ רעטערב יד ןםירעגםיורא טאה׳מ .טכאמעג־לת א
 קיטײרפ ןעמ טאה דיםח לדאג ׳ר ײב .ןטרעפוק ןוא םרעמלא קעה טימ

 ־ניא ןבאה רעבײװ .טנעװ יד ןופ םנקלאב יד טימ ןוױוא םעד טצײהעג

 ־ראפ ײז ןוא רעדײלק עקידבוט־םױ ערעײז ןוטעגנא דאײ רעד ןטימ

 ,ןבילבעג טשינ זיא בײל ןפיוא דמעה ןײק וליפא .ןםירעצ ןוא טצומש

 .טכא ןײק ןוטעג טשינ ףיורעד טאה רענײק תמחמ

 ןםיגראפ וצ טרעמעג טשינ יוזא ײראג ןיא ךאג ןעמ טאה לאמנײק

 ־עגםיורא טאהו ןזח רעד יװ ךײלג .תירב־רוכז וצ לאמםאד יװ ןרערט

 ןוטעג לאפ א רע זיא — לדגתי — ׳שידק ןופ טראװ עטשרע םאד טגאז

 רופיכ־םױ יװ ןגיל ןבילבעג זיא ןוא ,ןכארבעגרעטנוא יװ ,דרע רעד וצ

 רעטיב א ןענאטשטנא זיא— ״בקעי ילהא תובש בשהו״ ײב .םיערוכ וצ

 פאק ןיא ןטםיופ עראד ענײז טימ ןפאלק ןעמונעג טאה ןקז א .ןײװעג

 :ןפורעג ןוא

 ןיוש זײװ .. . !טװאורפעג גונעג זדנוא טםאה ,למיה ןיא עטאט —

 ... 1 טםנאק וד םאװ

 רעד .רעטכײפ א ןוא רעליק א זיא הגשה־שאר־ברע ןופ גאט רעד
 ־םימי ןופ תכורפ א יװ ,יולב ןעװעג רעמוז ןצנאג א זיא םאװ ,למיה

 טכאנרעביא זיא ,ךעלנײװעג יװ רעכעה ןוא רעטײרב םעפע ןוא ,םיארונ

 ןבילבעג זייא ןוא ,רעדנעװעג עלעקנוט טימ ןגיוצראפ ,קירעדינ ןראװעג
 א יװ ,ךיז ןלאפעצ וצ טא־טא ,רעטעטאלעג א לטעטש ןרעביא ןעגנעה

 ־ץרא ,עקידרעקיוה ,ענירג טרעיוהעג ןבאה םאװ ,םורא גרעב יד .טלעצעג

 לאמנײא טיימ יװ ןוא קילב ןראפ ןליוהראפ־ ןראװעג ןענעז ,עקידלארשי

 יד ךרוד םיורא טשינ רעמ ליװ ךיור רעד .דרע רעד ןופי טשיװעגפא

 ןראװעג גנע םיא טלאװ׳ם יװ ,ןבוטש יד רעביא ךיז טײרפשעצ ןוא םנעמיוק

 זיא׳ם ןוא ײראג ןראװעג זיא טרעניימעג ןוא ןפמורשעגנײא .ללח רעד

 טאטש יד :ןטכודםיוא ןאק׳ם .טײקנםירעגפא ריא ןראװעג טקעדעגפיוא

 רעצגאג ריא ןיא ןעזרעד ךיז ןוא םולח א ןופ טכאװעגפיוא םיצולפ, טאה

 .. . תולפש

 םאד זא ,גנונפאה יד טײל עמורפ טשינ ןרילראפ תושמשה־ןיב זיב
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 טפירעגמוא ןלידנעטש ןעמוק םיסנ סאד ,טסײװ׳מ ♦ןעשעג ךאנ ןאק סנ

 ־ןוז ראפ טונימ א סאד ,ןײז טלאמעג ךעלײרג ןאק׳ס .תעדה־חםיהב ןוא

 קילבנגיוא ןײא ןיא ןוא ןקלאװ רעד םיצולפ ןעילפנא לאז גנאגרעטנוא

 ׳עכלעזא וליפא אד ןענעז םע .דנאל ןקילײה ןיא ןדײ עלא ןגארטקעװא

 םורא־יוזא סאד ,םולח ןיא ןעזעגסיוראפ רעדא דום יפ־לע טנאעג ןבאה םאװ
 ־טראה ןבילבעג זיא דיסח לדאג ׳ר .הלואג יד ןעמוק קיטפאהראװ טעװ

 ןיא טביולג ןעמ יצ ׳ןױםנ א ןיא טלעטש טאג םאד ׳טהנעט ןוא קיקענ

 ־עגנײא ןײז ןיא ןעגנאגרעד טײװ יוזא זיא רע .ץראה ןצנאג ןטימ םיא

 ײז יאמלה ,דגיזעגזיוה ןײז ףיוא ןגירשעגנא טאה רע םאד ,טײקטראפש

 רעײפ םאד ןשאלראפ טגעה ענעגײא יד טימ ןוא ׳גראװנםע וצ־ןטײרב

 טעװ טײצלאמ עקיטנװא יד זא ,ןעװעג רעכיז זיא רע תמחמ ,ןװיוא ןיא

 ןוא טכאנ 'קאטש טרעװ׳ם ןעװ טשרע .לארשי־ץרא ןיא ןרעװ ןסעגעג

 ,ראלק טרעװ ,ןרעטש םיורא־ןקוק םנקלאװ יד ןופ ןטלאפש יד ןשיװצ ןופ

 ־פא ןציז ןבײלב רעבײװ יד .תולג ןיא בוט־םױ ןיוש טבײלב ןעמ םאד

 ןעײג טײלםנאמ .ןבוטש ענעטכיולאבמוא יד ןיא טרעוױלגראפ ןוא קיטנעה

 טימ ,ענעשאװעג טשינ ׳עקידעכאװ ,ענעםירעגפא ףיוה־לוש םוצ קעװא

 ןײק ןטײװצ םוצ רענײא טשינ טדער הושוב תמחמ .דרעב עטכשוחראפ

 .החנמ עטקיטעפשראפ יד ןענװאד ךײלג ךיז טלעטש ןעמ ראנ ,טראװ

 רע .גרעב יד ןופ ןעמוקעגקירוצ העש עטצעל יד זיא הילדג ׳ר

 םאװ ,םיטש רעקראטש א טימ טגניז רע .דומע ןראפ בירעמ טנװאד

 ןיא ןוא תילט ןיא טליהעגנײא ןצנאגניא זיא ןוא. ,ןרערט ןופ ךיז טכערב

 ,ןעלקאש וצ ךיז ןא ןדײ ןביוה ץפיז ןדעי ןוא ײרשעג ןדעי ןײז ןופ■ .לטיק

 ־צראה טימ םישנ־תרזע ןיא ןעײרש רעבײװ .םערוטש ןיא רעמײב יװ

 ןענװאד ןכאנ .ןטיוט א ףיוא טגאלקעג ןטלאװ ײז יװ ׳תולוק עקידנםײר

 .ןשטניװ וצ ךיז וליפא טדײמראפ ןעמ ןוא ךיגרעדניא ךיז ןעמ טײגעצ

 רעד ןיא טציז ןעמ ןוא אטשיג טעמכ לטעטש ןיא ןענעז טכיל ןײק

 הדועם רעקידבוט־םױ רעד ףיוא .ךעלדניק טגערב ןעמ רעדא ,רעטצניפ

 עקיראיאראפ ןוא ,זדלאה ןופ ןיוש טכירק םע שטאכ ,שײלפ זיולב ןעמ טסע

 ןצינעפ ףיוא םע טדײנשעצ רעד ,טיורב לקיטש א טאה׳ם רעװ .םעניוב

 יאמלה ,ךיז ןסײר׳ ןוא ןעגײװ רעדניק יד .ענעגײא ןשיװצ טקישעצ ןוא

 ןרעגאב ײז ... םילשורי ןײק ןליװ ײז ... טראנעגפא ײז טאה׳מ
 ־רעדניא ןעילפ וצ לגילפ ןעגנאלראפ ןוא ךעלציפושז ענעדלאג ןוטוצנא
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 ,ךיױ רעד רעטנוא ךעלדגער ןוא םעגאפעצראמ ןענאמ ײז ... ןטפול

 ןוא פעק יד פארא ןעגנעה םעטאט . . . טגאזעגוצ ײז טאה ןעמ יװ

 םאד ,ןםײה טשינ לאז׳ם ,ןײז וצ אצױ ףיוא זיולב םילכאמ יד ןופ ןכוזראפ

 עקידנענײװ עקירעױיה טימ תורימז ןעגניז ײז .הנשה־שאר ןיא ןטםאפ ײז

 .עזגורב ,עקידנגײװש ,ןוױוא ןרעטניה ןפאלש קעװא ךיג ןעײג ןוא תולוק

 ךעלגיװ עשרעדניק ײב טעפש זיב פא־ןציז ,ךעלציפ יד ןײא־ןליטש םעמאמ

 םאד ןדערראפ ,תױשעמ טײהרעקידרעפעלש ןלײצרעד ,ךעלטעב ןוא

 ,בוט־םױ זיא׳ם שטאכ .תױשק ןײק ןגערפ טשינ לאז׳ם ,גראװנײלןל

 ,ןרונש ןוא םרעגיװש ןשיװצ תקולחמ־ םאד ןםיבראפ ןוא ליטש ךיז טריפ

 יד ןיא ןײא טפאלש׳מ .רעדירב ןוא רעטםעװש ,רעטכעט ןוא םרעטומ

 יד ןיא לאמא יװ ,רעלײמ ענעפא ןוא רעצרעה עליוה טימ ,םישובלמ

 יצ ,ןעװעג רעכיז טשינ לאמנײק זיא׳מו ןעװ ,תוטיחש ןופ ןטײצ

 .ןרעװ טעליוקעג טשיג ןעמ טעװ ןגראמ

 םינפ ןײז .םלוע ןראפ הילדג ׳ר טנשרד תועיקת יד ראפ געט עדײב

 טרעגלאװ טראװ םעדעי ןײז ןוא ,ןצילב ןגיוא יד ,רעטגוצ יװ טיור זיא

 רעטרעטשראפ רעקיטנײה רעד זא ,טהנעט רע .ץראהו ןופ רענײטש פארא

 ־םיוא ליװ אוה־ךירב־אשדוק ןכלעװ טימ ,ןױםנ רעטצעל רעד זיא בוט־םוי

 ,גאטראפ םוצ טײצ עקיטציא יד טכײלגראפ רע ;קלאפ ןײז ןװאורפ

 ןענײשפיוא ךאנרעד לאז ןוז יד ידכ ,רעטצניפ קראטש ןרעװ זומ׳ם ןעװ

 ןיא ןקראטש ךיז לאז ןעמ ,םלוע םעד טפור רע .טכארפ ריא ראג ןיא

 רע .געט עםיורג יד ברע טנעה יד ןזאלפארא טשינ ןוא הנומא רעד

 יהלא חישמ רעתמא רעד זיא יבצ יתבש םאד ,העובש עבראה א טרעװש

 ־נא ךיז ןוא רעיורט םעד ךיז ןופ ןוטפא ןלאז ןדײ ,טיבעג רע ;בקעי

 זענעז ןעלעכער ײב םאד ,טלײצרעד רע ;דײרפ ןוא ןוחטב טימ ןטרוג

 ,טרעפטנעעגרעביא ןבאה ןוא ,ןטםײרט וצ יז ,תו׳דמא יד ןעװעג טכאגײב

 ,ענעי ןגעק למיה ןיא גורטק ןרעװש א טקעװרעד טאה ןטש רעד םאד

 ־עגפא ץק רעד זיא ראפרעד ןוא ,ןביולג רעײז ןיא קידלקאװ ןענעז םאװ

 ךיז טײגעצ ןעמ רעדײא .ןליטש ךיז טעװ ןראצ רעד זיב ןראװעג טגײל

 זוא_רענװאד יד ןופ פעק יד ףיוא טנעה יד ףיורא רע טגײל ,םײהא

 .ךעלפעק יד ןיא ײז טשוק ןוא ףיוא רע טביוה רעדניק יד .ײז טשטנעב

 :ךאנ טפור רע
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 רימ ןלעװ ונימיב הרהמב ... חמשמ ךײא טײז ןוא םײהא טײג —

 .. . !ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ...לארשי־ץרא ןיא ןײז

 ןוא בוט־םױ ידגב ךעלטשער יד ןיא םיוא עלא ךיז ןצופ ךילשת וצ

 עפאלש יד .טאטש רעד רעטניה לכײט םוצ זײװתורוש ךיז טזאל׳מ

 יז ןוא לוטש רענעדלאג א ףיוא עטרעײלשראפ א ןעמ טגארט עלעכער

 ,לידבהל ,יװ ,סיוא טעז יז .טײל עטםבושח יד ןופ טלגנירעגמורא זיא

 עגנױ . .. גנאג־רעטםיולק א תעב אגח ןיא ןגארט םײוג יד םאװ הליב א

 ןשאט יד םיוא־ןעלקאש ןוא לקירב ןפיוא קעװא ךיז ■ןלעטש ךעלבײװ

 ןיא טרעדײלש׳מ עכלעװ ,תורבע יד ףיוא זמר א ,ךעלכיט־פינש יד ןוא

 ערעטלע יד טימ קיטםול ךיז ןעמ׳ טכאמ ,זיא גהנמ רעד יװ .רעםאװ

 ,ןעלעכענ םיוא קזוח טבײרט׳מ .טײלםנאמ יד טימ וליפא ןוא םענעדײ

 לופ טעװ ךײט רעד םאד ,ןרעיוא יד ןיא טרעטסילפ׳מ ןוא ,בײװ סיול

 יד ןװאורפ קירוצ געװ ןפיוא . . . דניז עריא ןופ גיוא ןטימ ןרעװ

 ןדער ןוא ןטפיה יד ןיא סעקליפש טימ תובקנ יד ןכעטש ןעגנױ עטסארפ

 זיא םאד זא ,טנראװ ןוא ײז ףיוא ןא־טײרש דימח לדאג ׳ר .הפ־לובינ

 :ןמים א ,טנאה רעד טימ קעװא־טכאמ הילדג ׳ר רעבא ;םשה־לוליח א

 . . . רעטימעג ענעגאלשרעד יד ןטכירוצפיוא לסיבא טשינ טדאש׳ס

 ןטלאװ עלא יװ ,ליטש יוזא לטעטש ןיא ןגעװטםעדנופ טרעװ טכאנראפ
 ,םירפם עטלא ןופ רעטעלב יװ ,יולב טרעװ טפול יד .ןבראטשעגםיוא

 .ח״ת תנש טימ טקעמש׳ס ןוא ,עבורח־בלאה ,עקידעכאװ ןקוק ןבוטש יד

 ןוא ,הרהט ןיא ןענאמרעד ,ןא־ןגארט ךעלדײמ םאװ ,רעםאװ סרעמע יד

 יד .הפרש א ךאנ יװ ,עלכוט ןוא טנערבעגנא םוטעמוא ךיז טריפש׳ס

 סאד ,ךיז טכוד׳ם ןוא שרדמ־תיב ןיא םילהת קירעפעלש ןגאז טײלסנאמ

 ףיונוצ ךיז ןעלמאז' רעבײװ יד .ןפאלש־ןכוסמ א ףיוא םימחר־ןטעב ײז

 ךיז טקוק׳מ ןוא שינעשטפעש טימ טדער׳מ .ןרימ יד ראפ ןעלטניב ןיא

 .ןרעיוא עדמע־^פ ראפ טאהעג ארומ טלאװ ןעמ יװ ,ץכעלײװרעטניה םוא

 יבא ,םעבוש יד ןופ םעקרעשטאפ עטצעל יד ןפיצפא רעדניק יד טזאל׳מ
 סאד ,טראװ א ןפראװעגנײרא טאהו ענעדײ א .ךאמעג ןזאל ןלאז ײז
 שינעדערנײא יד ךיז ןגאלשםיורא ןוא רעזײה יד ןטכיירראפ ףראד ןעמ

 ףיוא טאה׳מ רעבא . . .ןעמוק טשינ ײראג ןײק טעװ חישמ :פאק ןופ
 ,טגראװעג יז ןוא ןטםיופ יד טימ טארדעג ריא טאה׳מ .ןגירשעגנא ריא

 ראפ זיא יז רעוו טנאמרעד ריא טאה׳מ .ליומ םאד ןכאמראפ לאז יז
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 ןכארפשעג טרעור טציא .פא־טמאטש יז זיוה א ראפ םאװ ןופ ןוא ענײא

 טציינש׳מ■ ;םיוא־טײפיש׳מ ןוא פעק יד טימ טלקאש ןעמ .רעבירעד

 ;טהנעט׳מו ןוא זענ יד קיטכראפטאג

 ןיא רעטאפ ,בוט־םױ רעטרעטשראפ רעטצעל רעד ןײז לאז׳ם —

 !למיה

 ־ראפ ידלא ךאנ דײרפ רעראװ א טימ ןרעװ טײרפרעד ןיוש לאז׳מ

 . .. !ןעגנומעש



 ט

 ־מץגיובלעתמג ארזןא ארובזג יד

 לובמ׳ א טרעדינעגפארא ײראג רעביא טאה תוכום גאט ןטשרע םעד
 ־רעביא זייא דײט רעד .טכענ ײרד ןוא געט ײרד דנאנאכרוד ןםאגעג ןוא
 יד ןכארבעגכרוד ,ןגערב יד ןופ ןםירעגםיורא דיז ,ןראװעג טצײלפעג
 דעלזײה יד ןופ .עבמאד יד טקנעװשעגפא ,לימ־רעםאװ רעד ןופ ןזולש
 ןיא .תושפנ יד ןעװעטאר טזומעג ןעמ טאה רעטרע עקירעדינ יד ןיא
 עטצראשראפ טימ רעבײװ יד טײרדעגמורא דיז ןבאה ןבוטש עלא

 ,םרעמע ןוא פעט טימ רעםאװ םאד טפעשעגםיוא ׳ןעלקנעש יד זיב רעדײלק
 .ײנםנופ ןםאלפעגנא דײלג זיא׳ם ןוא ,ףיש רעטרעכעלעצ א ףיוא יװ
 יד ןופ ןעלדניש עטצעל יד ןםירעגפא ,ןזאלבעג ןבאה ןטניװ עקיזײא
 ־ראפ ןראװעג ןענעז רעטצנעפ יד .םעפאש ןפראװעגנײא ןוא רעכעד
 ץיגרע ןטלעז .לעפ טימ ןגאלשעגמורא רעדא םעשזגאר טימ טלעטש
 ־עגנא דײלג׳ טאהו,גראװנײלק .ןצײה םוצ ץלאה לטײש א ןעװעג זיא׳ם
 עקנארק .ןגיוא עקירערט ןוא דעלזענ עטיור ןעמוקאב ,ןטםוה וצ ןביוה
 ןענוגאב ײנםנופ ןבאה ,רעמוז ןרעביא טלײהראפ דיז ןבאה םאװ ,ןרעיוא
 טילבעגפיוא קירוצ ןבאה ,ןעגנאגעגפא ןענעז םאװ ,ןטישםיוא ;ןפירט וצ
 'יד ןוטעג־ײװ רעדניק יד טאה ,שײלפ ןםע ליפוצ ןופ ,ןטיוה יד ףיוא
 ןפאלעג ןענעז םעמאמ .טריםקאל ןוא ןכארבעג ןבאה דסי א .דעלכײב
 .דעלרער עלא ןיא טכיל־המשנ ןדנוצעגנא ,שרדמ־תיב ןיא ןםײרנײא

 זיא ןגעװטםעדנופ .ןגאז־םילהת ןעגנאגעג חיװתותיכ ןענעז דעלגנײ־רדח
 גנאל יוזא ןוא עלעפוע ןא ןלאפעגקעװא זיוה רעדגא ןא ןיא לאמעלא
 לכעלאױ .ןראװעג יולב ןוא טכײקראפ דיז טאה םע זיב ,ןםירעג דיז
 יד .לטםעק ץראװש ןײז טימ ןעגנאגעגמוא רעדיװ זיא שמש־םונהיג רעד
 דעלציפ יד טאה רע םאד ,םיורג יוזא ןעװעג זיא םידלי יד ןופ לאצ
 ןופ םענעשעק עפיט יד ןיא טקעטשראפ ןוא טגװײל ןיא טלקיװעגנײא
 ,ןראװעג טליטשעגנײא זיא ןגערםקאלש רעד לאמו לפיװ .קילזוט ןײז
 םורק ,קירעדינ ןגיולפעג ,טזאלעגסיורא דיז ןעארק תונחמו ןבאה
 ־םייוא טאה לײא יװ לעג .םירגפ ןכוז ןלאז ײז יװ ,ײרעקארק א טימ ןוא
151 
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 עמעדאוו ןליונק ןעגנאגעגפיוא םיא ןופ■ ןענעז׳ס ןוא פמוז רעד ןעזעג
 טגאמרעד ךיז טאה׳ם .ןשינעפיט ענײז ןיא ןענערב לאז רע יװ ׳ןעלפענ
 ןופ יװ ,ןביוהעג ײז ןופ ךיז טאה ךיור רעד םאװ ,הרומעו םודם ןיא

 ...ןװיוא־ךלאק א

 ןבאה ײז ןוא בוט־םױ אזא טקנעדעג טשינ ןבאה טייל עטםטלע יד
 םעד .ןדעטלע ערעײז ןופ טרעהעג טשינ םניוזא םעפע לאמנײק ךיוא

 רעטצניפ טיוה רעלעה רעד ןופ זיא ירפרעדניא דעומה־לוח גאט ןטירד
 ףיוא ןטכיר ןעמונעג ךײלג ךיז ןבאה עלא ןוא טכאנײב יװ ןראװעג
 טײג טלעװ יד םאד ,ןעזעגםיוא טאה סע ןעד ,ןפארט עכעלרעטכריפ
 .לגאה א טזאלעגפארא ךיז טאהו אבר אנעשוה ראפ גאט א .רעטנוא
 יװ םיורג יוזא ןעװעג ןענעז ,ןלאפעג ןענעז םאװ ,זײא רעקיטש יד
 ןוא ץכעזיומעג ןפיוא תומהב ךם א טעגרהעג ןבאה ןוא רעײא ענעזדנעג
 םאד שטאכ ,ןצילב ןוא ןרעגוד ןעמונעג טאה ךאגרעד .רעכוטםאפ ךיוא
 עקידנעלב א .טײצ רעטעפש אזא ןיא ןפערט טשינ לאמנײק ךיז טגעלפ
 ןשיט יד רעביא טרעליוקעג ךיז ,שרדמ־תיב ןיא ןײרא זיא רעײפ ליונק
 ןוא ןוױוא ןופ לריט םענעפא ןיא ךיז טלקײקעגגײרא ,םעלאב א יװ
 ןענעז ןשטנעמ המכ םאד ,לאנק אזא טימ ןעמיוק םעד ןופ ןעמוקעגריופא
 ץילב רעד זיא ןענאד ןופ .טיוט יװ ןבילבעג ןוא ןראוועג טביוטראפ
 ןופ טכאנ יד .םנדאש ןוטעגנא טראד ןוא הלפ׳ית ןייא ןגיולפעגקעװא
 ןפעשנא םיורא זיא ענעדײ א ;ארונ השעמ א ןעשעג זיא אבר־אנעשוהו
 טאה׳מ ןוא ,םענורב ןיא ןפראװעגנײרא יז ןבאה םיקיזמ יד ןוא רעםאװ
 ןוא פארא פאק ןטימ ,עטיוט א קינײװעניא ןגיל ןענופעג סנגראמוצ יז
 ןטלא םעד טקידעשעג ךיוא ןבאה תוער תוחור יד .ףיורא םיפ יד
 ־עגםיורא םיא ײב ןוא ,קראמ םעד ןטיהעג טכאנײב טאה םאװ ,רמוש

 .דראב עבלאה א ןםיר

 ־עצ טיוה רעלעה רעד ןופ ךיז טאה ןענעװאד םײב תרצע־ינימש
 טשינ ןאד זיב ךאנ זיא םניוזא םאװ ,תקולחמ א שרדמ־תיב ןיא טרעקאלפ
 רעטעפש טאה שטנעמ ןײק .ײראג ןופ הלהק רעטלא רעד ןיא ןפאלראפ
 לײט .ןביוהעגנא ךיז טאה ךאמש יד יװ דײשאב ןםיװ טנאקעג טשינ
 מאה םיאנוש םהילדג ׳ר ןוס רענײא םאד ,טגאזעג־תודע ךאנרעד ןבאה
 סאד ,העומש א טײרפשראפ ןבאה ערעדנא ,םינפ ןיא ןוטעג םעלפ א םיא
 ןבאה לאז׳מ ןעד ,טײל־ענעי ןופ טנאה יד טקעטש ךאז רעצנאג רעד ןיא
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 ױו ׳ןראװעג םלענ ךאברעד זיא םאװ ,ןאמ ןדמערפ א םלוע ןשיװצ ןעזעג

 ןטײז עלא ןופ טרעהרעד ןעמ טאה םיצולפ םאד ,גונעג .רעםאװ ןיא

 םע ןוא ,םיחצור ןופ ףיולעגנא ןא ןיא יװ ,ןעײרשעג־ײװ ןוא תולוק

 ןםאגראפ ןראװעג זיא טולב ןוא געלשעג טסיװ א ןביוהעגפיוא ךייז טאה
 יד ףיוא ןפראװעג ךיז ןבאה אירבח רעד ןופ טײל יד .רעםאװ יװ

 יד טימ ןטערטעג ,טלײבעג ײז ,חצר־תוכמ טימ יבצ יתבש ןופ םידגנתמ

 ןיא םישנ ייד ךיוא .םיתילט ןוא םישובלמ טכאמעג ןדנאשוצ ,םיפ
 טלאװ םטוג־טשיג א יװ ,תױרזכא טימ ןלאפאב ךיז ןענעז לוש־רעבײװ

 ־מוא ,םעציפױ ןוא ןלאש טקילפעצ ,ןביוה ןםירעגפארא ,טצײרעגגא ײז

 טליפעגנא ןוא רעזדלעה ןיא לגענ יד טימ ךיז ןבארגעגנײא קידמיראברעד

 ןהילדג ׳ר זיב טרעװעג גנאל טאה׳ם .הללי ןוא ײרעקנאצ טימ לוש יד

 ײלרעלא ןוא ימ ליפ ךאנ ןטארעג זיא טײל עבשױמ עקינײא ךאנ ןוא

 ,רעטימעג יד ןליטשוצנײא ןוא םידדצ יד ןדײשוצרעדנאנאפ תולובחת

 ןוא טײרטש םעד ןופ ןענאטשעגפא טשינ ןענעז םינקז וליפא ןראװ

 ,געלש עכלעזא ןעמוקאב טאה דיסח לדאג ׳ר .פעלק טימ טקעדאב ךיז

 ןיא ךיוא ןענעז םע .ןדגואװ טימ לופ ןעװעג זיא בײל ץנאג ןײז םאד

 זיא .עפאלש ןוא רעדניק עקידלושמוא ןראװעג טקוזינעג המוהמ רעד
 ־עגפיונוצ ,הרות־תחמש ,םנגראמוצ ךיז ןבאה ,פאנק ןעװעג ןברוח רעד

 .םישעמ עקידריװמוא ןוטעגפא ןוא לבעפ ןופ ןעגנױ עקידײל ןבילק

 ־עגםיוא ןוא ,םינלזג יװ ,קירעבראה יד טלגנירעגמורא ײז ןבאה רעירפ

 ־עג טימ טזאלעג ךיז ײז ןבאה ךאנרעד .טיװאקא טימ לםעפ א טפיוז

 םטכאמעגנײא ,ץלאמש טימ׳ פעט ,זדנעג טביורעג ןוא רעזײה יד רעביא גנאז

 .טנאה רעד רעטנוא ןעמוקעג ײז ןענעז םאװ ,ןעקנארטעג ײלרעלא ןוא

 ןײז ףיוא ךיוא ןעגנאגעג ןוא ןהילדג ׳ר טניושעג טשינ וליפא ןבאהו ײז

 ־נגעקא ײז זיא ,טפאשגולק טימ טרעדעפעג ײז טאה הילדג ׳ר ראנ ,זיוה

 ןוא רעמאק־זײפש יד ןוא רעמלא יד ײז ראפ ןענעפע טזאלעג ,ןעמוקעג

 זיא סע ןעד ,טםולג ץראה רעײז םאװ ןעמעג ןלאז ײז םאד ,ןליופאב

 ןלעפעגליואװ רע זיא יוזא .החמשב ןײז וצ ךיז טקישעג םע ןוא בוט־םױ

 ןפורעג ןוא דובכ ןוטעגנא םורעד םיא ןבאה ײז ןוא ןגיוא ערעײז ןיא

 ואװ ,ךעלםעג־רעטניה יד ןיא ענעקנורטאב קעװא ײז ןענעז ךאנרעד .יבר

 גאט ןקילײה םעד טכעװשראפ ןבאה ןוא ,קלאפ ענײמעג םאד טניואװ םע

 .תובעותה־לכ ןוטעג ןזא טײקטײשראפ רעײז טימ
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 .שיגעגעגו!!;ב א ןא גאט א קעװא טשינ זיא ןא םלאמאד ןופ

 רעטנוא ןרענוד טרעהרעד טכאנ רעד ןטימניא ןעמ טאה ןװשח ףום

 ןענעז קערש ןײא ןיא .טלקאשעג ךיז ןבאה רעזײה ייד ןוא דרע רעד

 דלאב טאה שער רעד טגה ןוא ,םאג רעד ףיוא טעקאנ םיורא עלא

 ןבילבעג זיא׳מ ןוא ןרעקוצקירוצ טכראפעג ךיז ןעמ טאה ,טרעהעגפיוא

 גנוליקראפ א טפאכעגמורא עקינײא טאה ןופרעד .ןהעש המכ ןםיורדניא
 געט עכעלטע טימ רעטעפש .תעיבר תחדק םאד ןגירקעג ןבאה ײז ןוא

 ןדנאראפ זיא לוש רעד ןופ רעיומ רעד ןיא םאד ,ןעגופעגםיוא ןעמ טאה

 םע םאד ,טדערעג טאה׳מ ןוא טנעמאדנופ םוצ זיב ךאד ןופ טלאפש א

 הנכם ןיא ןענעז טנעװ יד ןראװ ,ןענעװאד וצ טראד ךײלג טשינ זיא

 .גנושימעצ א ןעװעג זיא טאטש ןיא ןוא ,ןלאפוצנײא

 ריט יד טנפעעג םיצולפ ךיז טאה תירחש תלפת ןטימניא ױלםכ ז״ט

 יכדרמ ׳ר :טםעג עטכירעגמוא ןזיװאב ךיז ןבאה׳ם ןוא שרדמ־תיב ןופ

 טאה קילב רעלפש רעײז .םיחלושמ יד ,םעטאמ עשטיא ׳ר ןוא ףםױ

 ףיוא םעטאמש טאהעג טאה ףםױ יכדרמו ׳ר .ןעניוטשרעד ןוטעג ןעמעלא

 א ןוא קאז א טימ טליהעגמורא ןעװעג ןענעז ןדנעל יד ,םיפ ייז

 ׳ר .לבא ןא ײב יװ ,ןםירעגפיוא ןעװעג זיא קילזוט ןײז ןופ ץאל

 טימ טקעדאב פארא זיב ןביוא ןופ ,םעװראב ןעװעג זיא םעטאמ עשטיא

 ײראג ןופ טײל יד .פאט א יװ ץראװש ןעװעג זיא םינפ ןײז ןוא ,טיוק

 טנאקעג טשינ ײז ןבאה גנורעדנואװראפ תמחמ .טפעלפעג ןבילבעג ןענעז

 ראג ןריולראפ ןטלאװ ײז יװ ,ןזיװעגםיוא טאה׳ם ןוא רעלײמ יד ןענעפע

 טשינ ןבאה ײז ראנ ,םולש טגנאלרעד םיחרוא יד טאהו ןעמ .רוביד םעד

 ראפ ךיז טעװ םלוע רעצנאג רעד זיב ,טראװעג םוטש ןוא טרעפטנעעגפא

 א לאמנײא טימ ףםױ יכדרמ ׳ר טאה ןאד טשרע .ײז םורא ןעלמאז
 רעד טימ ןגאלש ןעמונעג ,ליד ןיא עילוק ןײז טימ ןוטעג ץעז ןקראטש

 :לוק ךעלרעמאי א טימ ןעײרש ןוא טםורב ןײז ןיא טםיופ רעקניל

 . . . !פעק יד ףיוא שא טיש . . . !העירק טםײר ,ןדיי —

 . . !ןברוח רערעטיב א .. . !ןפארטעג זדנוא טאה ךארב עסיורג א

 םיוש רעד םאד ,טכײקראפ ךיז ,טנאװ רעד וצ ןוטעג לאפ א זיא רע

 ־רעטניה ןטערטעגפא ןענעז עלא ןוא ,ליומ ןײז רעביא ןפיול ןעמונעג טאה

 :ןביוהעגנא רעדיװ ןוא טכירעגפיוא ךיז רע טאה ךאנרעד .ץכעלײװ

 ,זדנוא וצ ײװ ... !דמושמ א ...!ןראװעג רע זיא קרעט א —
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 ערעזדגוא וצ ײװ ןוא דגיװ . . . !טבעלרעיד סגױזא ןבאה רימ סאד

 . .. !תומשג

 טיימ ןפורעג ליפ ןבאה ?ףסױ יכדרמ ׳ר ׳סע זיא רעװ —

 .תױגערופ סאד טגאעג ןיוש טאה ןעמ ןעד ,טסגגא

 א טימ ןוטעג ליוה א ףםױ יכדרמ ׳ר טאה — !חורם חישמ רעד —

 ... !רוה יד הרש ןוא חידמו תיםמ רעד יבצ יתבש — .לוק קידעשטיװק

 ...!ןפראװ ײז ןעמ לאז עלקה־ףכ ןיא ... !ןרעװ ײז ןלאז טקעמעגםיוא

 ןיא םירצמ ןופ תוכמ עלא . . . !פעק ערעײז ףיוא החכות עצגאג יד

 . .. !רעבײל ערעײז

 ־ראפ ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה םעטאמ עשטיא ׳ר

 ןוא ןסיר טימ לופ ןעװעג זיא ןאטפאק רעגעטאװ ןײז .םיגפ םאד ןגראב

 עלעג ,עבארג .םײל טימ טבעלקאב — םיפ עגעלאװשעג יד ,רעכעל

 טגיװעג ךיז טאה רע ןוא דראב ןײז רעביא טפירטעגריופא ןבאה ןרערט

 יד ןעגעז ןפםױ יכדרמ ׳ר ײב .תמ א רעביא יװ ,קירוצ ןוא ןיהא

 ־עגפיוא ךיז ןבאה ןעמערב עטכידעג עגײז ,ןדגוצעצ־טיור ןעװעג ןגיוא

 ןוא ןפראװעג ךיז ןבאה דראב רעקידרעײפ רעד ןופ ןטיוצ יד ,טזיפש

 ןרעביא ןבײל עטגרעצרעד יד ןופ רעגײא יװ הרוצ א טאהעג טאה רע

 רעד טימ טעכאפעג ,ןגיפשעג ןוא טםוהעג גגאל טאה רע .שדוקךורא

 טגעלפ רע ןעװ לאמא יװ ,ןוגיג א טימ טצכולשעג ןוא טגאה רעקיראה
 .דפםה א ןכאמ

 ןצעג יד וצ .. . !הטוש־בלכ רעד ׳ןוטעגגא רע טאה ןאפלאט א —

 טימ ןעמאזוצ טדמשעגפא ךיז טאה בר־ברע םיורג א ... !ןעגיד רע טוט

 . .. !עלא זדגוא וצ ךאמש ןוא דגאש ... !אמט םעד וצ ײװ ...!םיא

 ףיוא .טםאל רערעװש א רעטגוא יװ ןגיובעגגײא ךיז ןבאה ןדײ

 ךײלג .טכירעג טשיג ךיז רעגײק טאה גגורעה רעשילרעטםיוא ןא יוזא

 ײז ןעמוקעג זיא ןעמ ןעװ ,ח״ת תנש ןעזעגםיוא טײל יד ןבאה יוזא

 ־עגמורא ןיוש ןבאהו ןרעטאט ןוא ןקאזאק םאד ,הרושב עזײב ייד ןגאזנא

 יװ םײװ ןראװעג זיא שולח א ןאמרעגגױ א . . . ײראג טלגניר

 טשינ לאז רע ׳םמערא יד ײב ןטלאהגא םיא טזומעג טאה׳מ ןוא דײרק
 רױפאק טלעטשעג ראה יד ךיז ןבאה עקינײא ײב .דרע רעד וצ ןלאפ

 רעײז ףיוא ןראװעג טרעוױלגראפ ןענעז רעדניק יד וליפא .דחפ ןופ

 ןײטש ןבילבעג זיא ןעמ ןוא תוחוב יד טזאלראפ ןבאה ןעמעלא .טרא
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 טימ םיצולפ טאה■ םלאמאד .ןצפעל ענעפא ןוא םיפ עטלכיורטשעג טימ

 טאה רע .הילדג ׳ר ץירא זיא םע ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טײקיטםאה

 לעווש רעד ףיוא ךײלג טאה רע ןעד ,ץלא ןופ טםואוועג רעביז ןיוש

 :טאפש ןוא ןראצמירג טימ ןפורעג

 !ןירעניװעג א יװ ׳טניױו ריא ,ףםױ יכדרמו ,ךײא טימ זיא םאװ —

 ־פיוא םיא ןגעק ףםױ יכדרמ ׳ר זיא — 1 ? ךאנ טםכעל וד —

 ... !דש . . . !עשורמ עשר — .ןעגנורפשעג

 . .. !ףרוטמ זיא רע !םיא טדניב —

 .טלירבעג ףםױ יכדדמ ׳ר טאה — !ףאונ !לארשי יהלאב עשופ —

 ןא טימ טםגיל וד ןוא הרז הדובע רעד וצ ךיז טקוב ריזה יתבש —

 ... !שיא־תשא

 ןוטעג םיר א ךיז הילדג ׳ר טאה — !טרעטםעל רע ,ןדײ —

 ־פא טאהו םע םאד ,שטאפ א טרעהרעד ןעמ טאה דלאב ןוא םיא ןגעק

 . .. !תואבצ ׳ה הישמ טכילפ רע — .טכליהעג

 .טפאכעגנא םיא טאה׳מ ראנ ׳ןוטעג לקאװ א ךיז טאה ףםױ יבדרמ ׳ר

 .טולב םאד ןצירפש ןעמונעג טאה זאנ רעטיור רעקיראה ןײז ןופ

 ןוא תױרע־יוליג — .ןעגנאגראפ ךיז רע זיא — !דל־אװ־עג —

 .... !םימד־תכיפש

 — .םלוע םוצ טרעקעג ךיז הילדג ׳ר טאה — !טגײל רע ,ןדײ —

 ךיז טאה יבצ יתבש טשינ . . . !בזבו רקש זיא ,טליב רע םאװ ,ץלא

 . . . !רהוז רעשוריפב א זיא׳ם . . . !ןטאש ןײז ראנ ,טדמשעג

 ןרעדינ רעדיװ רע טעװ ןכיגניא ... !למיה ןיא ןעגנאגעגפיוא זיא הישמ

 ...!םישודק עלא ןופ ... !וױרב ריא טאה אד ... !ןױילםיוא זדנוא ןוא

 .םיםירטנוק ןוא וױרב קאפ א םיזוב ןופ ןגיוצעגםיורא טאה רע ןוא

 םאװ ,ענעי ךרוד ןםירעגכרוד ךיז טעפמיא טימ טאה ףםױ יכדרמ ׳ר

 ,טפול רעד ןיא עילוק יד טרעדײלשעג ,געװ םעד טמיוצראפ םיא ןבאה

 א יװ ,חוכ אזא טימ ןוא םמערא עטײרפשעצ טימ םיוראפ ןוטעג ילפ א
 רעצנאג רעד טימ ןלאפעג רע זיא דלאב ... גנוקיצראפ ריא ןיא היח

 טאה׳מ ןוא דרע רעד ןיא ךיז טרעמאלקעגנײא ,בײל ןײז ןופ טײקרעװש

 :גאלק ןײז ןעמונראפ ךאנרעד גנאל

 . . . טקיטלעװעג ארחא־ארטם יד .. . !ךײא טעװעטאר ,ןדײ —

 .. . !יױו־יױו



 י!

 !צידגבתזג יד ןזא אזןןגזניה ינב יד

 רעד ײראג ןופ ךיוא ןוא ןליופ ןופ ,טלעװ רעד ראג ןום ןדײ עלא

 ןוא אתוגמיוד־ינב ףיוא :םידדצ ײװצ ףיוא טלײטעצ ךיז ןבאה ,קעה

 ןדעי ןיא טנערב תקולהמו ןופ רעײפ עזעילעה םאד .םידגנתמ ףיוא

 טימ ערעדנא יד םירהמ אתורבת ןײא זיא םידיראי עלא ףיוא .לקניװ

 ־עגםיורא ןרעװ םינבר .טכיל עצראװש ןוא טערב־הרהט ,ןזאלב־רפוש

 םאד יװ ,ןםקא טימ ןגאװ א ףיוא טריפעגםיורא רעדא ןקאז יד ןיא ןבירט

 ראפ ןםימשעג ןרעװ טײל עקידובכב ;טעטש המכ ןיא ןפארטעג טאה

 ןרעדנאװ םיהלושמ לאצ א ןא .טכאמעג־דנאש וצ ןוא ןגיוא םנעמעלא

 ־עג ןוא עראװ טנאהרעלא ךיז טימ ןגארט ןוא ןגעװ יד רעביא םורא

 ןוא טרא וצ טרא ןופ ןעלגאװ םיהיכומ ןוא םיאיבנ .װירכ עטשלעפ

 םיאנק יד פא־ןעוט רעפײא רעײז ןיא .הסונ ןײז טיול טדער דעדעי

 ןוא ןלוש יד ןיא ןגעלשעג םיורא־ןעמוק ןילבול ןיא .טכערמוא ליפ

 .עקידנטיױטש יד ןסײררעדנאנאפ ןזומ רענלעז עשיליופ ןוא ,םישרדמ־יתב

 טרעװראפ טאה םאװ ,דמלמ א טכארבעגמוא סרעליוק יד ןבאה רימדול ןיא

 יתבש ןיא עטביולגראפ יד ןענעז װיושעיבורה ןיא .תבטב הרשע ןסע וצ

 ןופ טרעדנוזעגפא ךיז ראפרעד טאה׳מ .לאצ ןיא פאנק ןבילבעג יבצ

 םוצ ,ךעפ טימ ןריט ערעײז טרימשעגםיוא ןוא ,עקיצערק ןופ יװ ,ײז
 טאה׳מ .ןלעװש ערעײז ןטערטרעביא טשינ לאז רענײק םאד ,ןכײצ

 זיב ,זײפש ןײק ןפיוקראפ טשיג ײז לאז רעגײק םאד ,טרםאעג ךיוא
 ןבאה ,טקנעדאב ךיז ןבאה סאװ ,עקינײװ יד .ןרעקמוא ךיז ןלעװ ײז
 ןוטעגנא ןבאה ײז :ונײהד ,ףארטש עבראה א ךיז ףיוא ןעמעג טזומעג

 טגײלעגקעװא ךיז ןוא שא טימ פעק יד טקעדאב ,רעדײלק ענעםירעצ

 ןיא טפאלקעג ןטסיופ יד טימ ײז ןבאה ןטראד .לוש ןופ שילאפ ןיא

 .דגיז ערעײז ףיוא ןעװעג הדװתמ ךיז לוק ךיוה א טימ ןוא רעצרעה יד
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 ײז רעביא טאה ,ןעגגאגעגםיורא רעדא ןעמוקעגנײרא זיא סע רעװ

 . . . םינ6 ןיא ןגיפשעגגא ךיוא ײז ןבאה ערעדנא .טזײרפשעגרעבירא

 ךיז טװאורפעג ןבאה םאװ ,טײל עקיטכיװ ןליופ ןיא ןדנאראפ ןענעז׳ם

 ןראװעג ןטכאלפראפ ךיוא דלאב ןעגעז ײז רעבא ,םולש ןיא ןגײלוצנײרא

 םעד ןזאלבוצרעדנאגופ טרעמעג ךאנ ןוא ײרעגירק ןופ ץענ רעד ןיא

 ןעװעג זיא׳ם ןעד ,לארשי־ילודג עלא טפאכעגמורא טאה דחפ א .םאלפ

 ןשידײ ןופ ןרעדנוזפא ךיז לאז עקינירטפא הנחמ עםיורג א םאד ,הנכם א

 ןבאה םיבושי עלא ןופ .ןנע ןופ ןטײצ יד ןיא םיארק יד יװ ,םאטש

 רעײז טימ ןעמאזוצ ךיז ןדמש סאװ ,םידוהי ןגעװ תועומש טכײרגרעד

 זיא םאד יװ ,התימ א ןוטעגנא ךיז ןײלא ןבאה ךם א .דניזעגזיוה

 .תומוקמ ערעדנא ליפ ךאנ ןוא ענליװ ,ענוטלא ,םילשורי ןיא ןפאלראפ

 רעײז ןיא ןעװעג קינײא טשינ ןענעז ךיז ןשיװצ םיאתבש יד ךיוא

 .תותכ ײלרעלא ףיוא ןלאפעצ ךיז ןוא העד

 עקיזאד יד .יאכז ולוכ ןרעװ זומ רוד םאד זא ,טלאה התכ ןײא

 ןענאמרעד ײז .רעבײװ יד ןופ פא ךיז ןדײש ןוא םיתינעת ןטסאפ טײל

 ןוא גאט ןיא לאמ טרעדנוה ןופ רעקינײװ טשינ יבצ־יתבש ןעמאנ םעד

 יד ףיוא ןוא ךעלדיטשײב יד ףיוא צ ןוא ש תױתוא יד םיוא־ןצירק

 ,ןביולג ײז .בײל ןפיוא וליפא ןוא ןטעב יד ןופ םנפאקוצ ,רעטצגעפ

 ,תוליצאה־םלוע ןיא טײהרעקידעבעל ןעגנאגעגפיוא זיא יבצ יתבש סאד

 א ראפ ןעמונעג טאה ןוא לובמאטס ןיא טציז סאװ ,דמושמ רעד ןוא

 ,ףיואי טזײװ התכ רעדנא ןא .יאדמשא רעד זיא ,תילאעמשי א בײװ

 יד ןשיװצ ןײרא רעירפ רע זומ ,ןרעװ טקעלפטנא טעװ הישמ רעדײא םאד

 טײטש׳ם יװ ,השודקד תוציצנ יד ןטראד ןופ ןעיצוצםיורא ,םינוציח

 טאה איבנ רעד ךיוא .רבלמ שיבו ואגלמ בט :רהז־ינוקית ןיא שוריפב

 העד רעײז טיול .הנמנ םיעשופ תאו :טגאזעגםיוראפ םיא ףיוא ןיוש

 ךיז ןםײלפ ײז ןוא בײח ולוב ןרעװ גנוזײלםיוא רעד ראפ רוד םאד זומ

 ףיוא טײההעגעטלאהאב ןמוק ײז .ןײלק ןוא םיורג ןבראדראפ וצ םורעד

 טײהרענעגראבראפ ןעוט ןוא ןטײקנײרמוא ײלרעלא ןוא ריזח ןםע ,תױרע
 טלאגעגפא ײז ןופ רענײא טאה ןישערבעש ןייא .תבש ןיא םהכאלמו־בא

 ןטימ ןיא ןעמ! טאה קינשארק ןיא .רעםעמ־לאג א טימו תואפ ןוא דראב

 ,םהרוות־רפס יד טכאמעג קיזײרג ןוא לוש יד ןכארבעגפיוא טכאנ רעד

 םיתב יד ןיא ןײרא ןגײל םירפום יד .תומש טקעמעגםיוא ךיוא יװ
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 טימ ןגיל ןלאז ןדײ ידכ ,תװקמ יד טלספ ןעמ .האוצ ןיליפת יד ןופ

 .עטיוט ןופ רעדילג םינהכ ןופי רעזײה ןיא רעטנוא טפראװ׳מ .סהודג

 יד ןיא בלח סגפארט ןײרא טוט׳מ ןוא בוטש וצ בוטש ןופ םוא־טײג׳מ

 סנגײא טאה װעשערק ןופ טהוש רעד .ןםע סאד ןכאמ וצ ףירט ׳פעט

 ־למ טאה רע ןוא ,הלבנ ןײז לאז שײלפ םאד ,ףלח ןיא תומיגפ טזאלעג

 יד ןעװ .םילרע ןבײלב ןלאז ײז ,העירפ ןא ענעריובעג־ײג יד ןעװעג

 זיוה ןײז טלגנירעגמורא טכאנאב ןעמ טאה ,ןראװעג טםואװאב זיא ךאז

 ,טנידראפ טאה רע יװ ׳ןטלעגראפ וצ םיא ןוא םיא טימ ןענעכערוצפא ךיז

 ןעװעג טנאקאב טשינ זיא םע ןוא טײההעטעקאנ ןעגורטנא זיא רע ראנ

 ןוא ײרעקנאצ ןטײרפשראפ וצ ידכ .ןעמוקעגניהא זיא ןײבעג ןײז ואװ

 ןוא רעבײװ ןוא טײלםנאמ ןשיװצ תוליכר פא ײז ןגארט ,טפאשטנײפ

 ײז ןגײל םטכאג־וצ־קיטײרפ .ךעטש־רעםעמ וצ טפא ןעגנערב ײז

 ־יוזא ןלאז ןדײ ןוא ןדניצנא ךיז ןלאז רעזײה יד םאד ,רעײפ רעטנוא

 א םיורא ײז ןעיצ רעבײװ ףיוא .תבש ןקילײה םעד ןכעװשראפ םורא

 ׳טפערט םע .טג א וצ ןריפרעד ײז ןוא ,ןעװעג הנזמ ןבאה ײז םאד ,ףור

 טלעג םעד ראפ ןפיוק ןוא םעקשופ־הקדצ יד םיוא ןקידײל ײז םאד

 ־טומ רעײז ןיא .הרז־הדוכע רעד ראפ ןראװעג ןםאגעג זיא םאװ ׳ןײװ

 ײז .תומש ןיא ןוא תישעמ־הלבק ןיא קםוע ךאג ײז ןענעז טײקיליװ

 .ףושיכ ןיא ןעקניז ןוא םיתמ ךיוא ןרעװשאב

 ־נופ .ליוה ןוא טמעראראפ ,טלעװ רעד ןופ ןםירעגפא זיא ײראג

 ןופ ןקראטש ךיז טוט ןוא ײרעגירק יד ףיוא טשיג אד טרעה ןגעװטםעד
 .גאט וצ גאט

 ־רעד ךיז ןבאה ערעדנא ךאנ ןוא דיםח לדאג ׳ר ,ףםױ יכדרמ ׳ר

 ןענעז ײז םאװ ,םעד ףיוא הבושת ןעוט ןוא אירבח רעד ןופ טרעטײװ

 ןוטעגנא טאה דיםח לדאג ׳ר .לאוג ןשלאפ םעד ךאנ ןראװעג טריפראפ
 טימ תוקלמ ןגאלש ךיז טבאנראפ ןדעי טזאל ןוא רעדײלק עטליופראפ
 רעטנוא טנעל ןוא טנװא ןזיב טםאפ רע .דניז ענײז ןפיוקוצםיוא ןעמיר א

 ףסױ יכדרמ ׳ר .לבאנק א ןוא טיורב ץינעפ א טימ זיולב ץראה ןײז

 ־רעד רע .אירבח רעד ןגעק טצעה ןוא בוטש וצ בוטש ןופ םוא טײג

 עלא ןיא טכארבעגנײרא ןבאה ײז םאװ ,גנוטסיװראפ רעד ןגעװ טלײצ

 טשינ ךיז לאז ןעמ טנראװ ,םיאטח ערעײז סיוא־טנכער ,םיבושי עשידײ

 טדײמראפ ןעלעכער ףיוא זיולב .אמט ןענעז ײז ןעד ,ײז וצ ןטפעהאב
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 ןראג ןפיוא טלטײקראפ טציז םעטאמ עשטיא ׳ר .םטכעלש ןדער וצ רע

 טימ טשינ טנװאד רע .םיבתכ ענײז טבײרש ןוא זיוה םרעװש ןײז ןיא

 רע יװ טשינ טםײװ רענײק .ןםיורדניא םיורא ןטלעז טמוק ןוא ןינמ

 ןוא ןעמענוצ טשינ רע ליװ ןעקנאשעג ןײק ןראװ ,דיז טרענרעד

 . . . הריצי־רפם ןופ ןביוט טפאשאב רע םאד ,טםעומש׳מ

 עריא ןוא טאטש רעד ןופ פעק יד ץלא ךאנ ןענעז יול ןוא הילדג ׳ר

 ענײז ןוא ןפםױ יכדרמ ׳ר ףיוא םרח א ןפורעגםיוא ןבאה ײז .רעריפ

 ריפ ערעײז ןיא ײז וצ ןרעטנענרעד טשינ ךיז לאז רענײק םאד ,רעפלעה

 ןוא ןעמונעגםיורא ײז ןבאה שרדמה־תיב ןופ מירפם ךם א .ןלײא

 ףיוא .דום־ירפם זיולב טזאלעגרעביא ןוא ,ןבארגאב רעדא טנערבראפ

 ןלאז ײז ןעגנױ עקיטפאהקלאש טלעטשעגנא ײז ןבאה ןפםױ יכדרמ ׳ר

 טײג רע ןעװ ,דאב ןרעטניה םיא ףיוא טרעקאלעג ןבאה ײז .ןגאלש םיא

 ןטערטעג ,םיא ףיוא ןפראװעג ךיז ײז ןבאה םלאמאד .ךיורכעג ןײז ןוט

 ךיז גנאל יוזא ןוא טםימ ןיא טרעגלאװעג םיא ,םיפ יד טימו םיא

 .טיוט יװ ןגיל ןבילבעג זיא רע זיכ ,םיא רעביא ןײגליואװ טזאלעג

 םיא טאה ןעמ( ןוא ןירעקיט יד ןענופעג םיא טאה ןהעש ךאנ טשרע

 טולב טימ טקיױועגםיוא ןעװעג ןענעז םישובלמ ענײז .טרעטנומעגפא

 עקינײא טימ רעטעפש .טקאהעגרעטנוא ןעװעג ןענעז ןגיוא עדײב ןוא

 לאז רע ןםעטאמ עשטיא ׳ר פעלק ךרוד ןעגנואװצעג ןעמ טאה געט

 ןעמענ יױוצ טאה ײראג ןופ ךײט רעד םגה ,עלעכער השא ןײז ןטגפא

 הילדג ׳ר .טג ןײק ןבײרש וצ טשינ אד םינומדקמ םרח א זיא םע ןוא

 ראנ ,זיא ןיד רעד יװ ,געט קיצנײנ יד טראװעגפא טשינ ךיוא טאה

 ןפא םורא יוזא ןוא הפוח א ריא טימ טלעטשעג םנגראמוצ דלאב

 .תד לע רבוע ןא זיא רע םאד ,ןזיװעג

 ןוא ײראג ץנאג ןעמונעגמורא תורקפה יד טאה ןא םלאמאד ןופ

 ןענעז טײל יד ןראװ ,טנורגפא ןיא רעפיט ץלא ןלאפעג זיא טאטש יד
 ןוא גנורעטײל וצ לפאטש א זיא הריבע עדעי םאד ,ןעװעג רעכיז

 ־עג זיולב .האמוט־ירעש ט״מ ןיא ןעקנוזעג ןענעז ײז ןוא גנוביוהרעד

 רעד יװ ןעזעגוצ ןבאה ןוא םנטיױורעדנופ ןענאטשעג ןענעז עטלײצ

 .הלהק רעקילײה רעד ןופ ןםאג יד ןיא טצנאט ןטש

 ,טלײצרעד׳מ .ןוטעגפא ןרעװ םאװ ,םישעמ יד ןענעז קידריװמוא

 םאד ;דחױמ םוקמ א ןיא אירבח יד ףיונוצ ךיז טמענ טכאנ עדעי םאד
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 עדמערפ טימ ןעמ טגיל רעטצניפ רעד ןיא ןוא ןשאלראפ טרעװ טכיל

 ־אבםיוא עלעכער השא ןײז ןופ ןםיװ םעד ןא לאז הילדג ׳ר .רעביױו

 ןופ ןראװעג טקישעגוצ םנגײא זיא םאװ ,הנוז א עיוג א ךיז ײב ןטלאה

 א טגנעה ןטק־תילט ןרעטניה טםורב ןײז ףיוא .שטשאמאז ןיא תכ רעד

 .לזיױ א ןגראבראפ זיא םעזוב ןײז ןופ שאט ןיא ןוא םלצ רענרעפוק

 ךיז זיא רע ןוא םנירענידאב עריא ןוא תיליל םיא וצ ןעמוק טכאנאב

 ,ןאפלאט א ןוא רעדײלק עטיור ןא רע טוט םטכאנוצ־תבש .אמטמ ײז טימ

 רעד וצ םידימלת ענײז טימ ןעמאזוצ םיורא טײג ןוא ,קרעט א יװ

 עלא ןוא ם״ם רעד ײז וצ ךיז טזיױואב טראד .םאלש ןטלא ןופ הברוח

 טימ םורא ײז ןצנאט ךאנרעד .םײל ןופ טאגפא ןא וצ ךיז ןקוב ןעמאזוצ

 ןיא ריעש־רה ןופ ןיהא טמוק הניר־הליד ףםױ ׳ר ךיוא .ןצאקרוטש

 יד ןיא ןײרא עלא ןעײג ךאנרעד .טנוה ןצראװש א ןופ טלאטשעג

 ,יחה ןמ רבא ןופ הדועם א ןטראד ןםע ןוא םאלש ןופ ןעגנובלעװעג

 םאד ןרעצראפ ןוא תופוע עקידעבעל ןופ רעקיטש ןםײר ײז :ונײהד

 ־כעט ערעײז םרעטאפ ןפאלשאב הדועם רעד ךאנ .טולב ןטימ ןעמאזוצ

 טײג םיול עלעכענ .םרעטומ יד — ןיז ,רעטםעװש — רעדירב ,רעט

 ןופ ןוא עטלמאזראפ עלא ןופ ןגיוא יד ןיא ןוא טעקאנ ןצנאגניא םורא

 . .. הלגע־לעב א וצ רעביא ךיז יז טרעפטנע ןאמ ריא

 ןטלאשראפ זיא םאװ ,טאטש א ,ײראג ןראװעג זיא םיצירפ־תרעמו א

 בוטש ןופ טכראפ ןבאה םיתבה־ילעב עטלא יד .טײל ןופ ןוא טאג ןופ

 ןוא תכ רעד וצ ןענאטשעגוצ ןענעז רעדניק יד ךיוא ןעד ,ןעמוקוצםיורא

 ־וצ ײלרעלא פא ײז טוט ןעמ .םידגנתמ יד ףיוא רענײטש ןפראװ ײז
 ,לגענ ןא ןעמ טפאלק שרדמה־תיב ןיא טעטש ערעײז ףיוא .ןםיעכהל

 ןעמ ,תיציצ יד פא ײז טדײנש ןעמ ;םישובלמו יד ןםײרעצ ןלאז ײז

 םענײא וצ ןםאגעגנײרא םישורבכע ןבאה טלמונא .ןגיצ ערעײז טקידעש
 רישעג םאד טקינײרמואראפ ןוא תפונט טימ רעמע ןא ןעמיוק ןכרוד

 טקיש ןעמ םאד ,טײװ יוזא טכײרג תועשר םאד .םטכעקעג םאד ןוא

 ענײלק ןיא םקונ ךיז זיא׳מ ,לידז טימ תורוחם טקעלפראפ׳מ ,תוריםמ

 ןא ףיוא טרעיולעג סאג־רעטניה א ןיא ןבאה ןעגנױ עליואוו .רעדניק
 ףיוא ןפראװעג ךיז ןוא ,הליבט ןופ טרעקעגקירוצ טאה םאװ ,השא
 יד ןענעז ,ןעײרש וצ ןענוגאב טאה יז ןעװ טשרע .ןײז וצ םנאמ יז ריא

 יד ןיא ןעד ,םיורג ןעװעג זיא םשה־לולןיח רעד ןוא ,ןענורטנא םיעשופ
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 ןטארראפ ןבאה םידוהי יד סאד ,טדערעג ןיוש ןעמ טאה םורא רעפרעד

 יד .רעריבאר ןוא רענײגיצ יד יװ טרעײג ןראװעג ןוא ןביולג רעײז

 םאד ,טגאזעגםיוראפ ןוא קלאפ ערעטצגיפ םאד טצײרעג ןבאה םיהלג

 ןוא דרעװש טימ םירצונ עקיביולג עלא ןעמענפיונוצ ךיז ןלעװ ןכיגגיא

 ןופ טעװ׳ס ןוא ,רעדניק ןוא רעביױו טימ ןדיי יד ןקיליטראפ ןוא זיפש

 .. . שינעכעװזג ןײק ןבײלברעביא טשינ הלילח ײז



 אי

 זואװוגפ יד ןוא השןדןג יד

 ,העומש רעד ןופ טםואװירעד ךיז טאה עטהאיבג יד עלעכער טגיז

 םיכאלמ עקילײה ןבאה ,ןאפלאט' םעד ןוטעגגא טאה יבצ יתבש סאד

 עגגאל טכאג עדעי טגיל יז .ריא ראפ ןקעלפטגא וצ ךיז טרעהעגפיוא

 .ןױזח א ףיוא טראװ ןוא תומש סייורא טדער ,טעבלימיה ריא ןיא ןהעש

 קגאדעג ריא טימ ןװכמי זיא ,םיפרש ןוא םירש ןופי ןעמעג ןא־טפור יז

 ןצפעל יד זיב ,טעבעג ריא ןסיגראפ טוט ןוא ,ןורטטמ םיגפה־רש םוצ

 טשיג יז טרעװ ןגעװטםעדגופ .יז ןזאלראפ ןטפערק יד ןוא טאמ ןרעװ

 ןוא עבש־תב ןכוזאב טפא יז ןגעלפ גגאל טשיג טשרע .טרעפטגעעג

 ןבלאה ןיא .ןעגגוגרעל עגעגראבראפ ריא טימ טגרעלעג ןוא ליגיבא
 טלאטשעג רענײש ןײז ןיא קידצה ףםױ ריא וצ ןזיװאב ךיז טאה למירד

 םאד ןעז טזאלעג ריא טאה רע .תולכיה עלא רעביא טריפעגמורא יז ןוא

 טרעדנוה ײרד יד ןוא גלש־תורצוא יד ,םונהיג ןופ ןרעיוט יד ןוא ןדע־ןג

 ןופ .ןברא וצ טײרבעגנא ןענעז עקיטראפטכער יד סאװ ,ןטלעװ ןעצ ןוא

 עגעמונעגפא טימ ןײטשפיוא יז טגעלפ תומלוע יד רעביא ןרעטעלק ליפוצ

 רעצ תמחמ .ןיחומד־תונטק ןיא ןלאפעגפארא עלעכער זיא טציא .םיפי

 ריא טגארט עלעקניכ םאװ ,ךעקעל ךעלצינעפ יד ןםע טשיג רעמ יז ןאק

 .ןשינעקיװקרעד ערעדנא יד ןוא ןײוז ןסיז םעד ןופ טשינ טכוזראפ ןוא ,וצ

 םגה ,טשינ טנװאד ןוא הכרב ןײק טשינ טכאמ ,טנעה יד טשיג טשאװ יז

 טשינ םישדח עגנאל טאה םאװ ,בײל ריא .ןוט וצ הלפת טראג יז
 טימ טקעדאב לאמ וצ לאמ ןופ טרעװ ןוא טלאק זיא ,ץיה יד ןריולראפ
 פאק ןטלאגעגפא ריא ףיוא ראה עקידנצארפש יד ,סײװש ןליק א
 ןוא רעסערג — ןגיוא יד ,ליוה ןענעז ןקאב יד ,ײװ־ןעוט ןוא ןכעטש

 ,ןקורט רדםכ זיא ןעמוג ריא יװ געט עכעלטע ןיוש .ןגאלשעגרעטנוא

 ןענעז ןײצ יד ,ליומ עצנאג םאד םיוא־טליפ ןוא דמערפ זיא גנוצ יד
 .ןרעצליה ןוא רעװש — םיפ יד ,םרעיוז ןסעגעג טלאװ יז ייװ ,קילײה
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 טימ ןעװעג לופ טלאװ רע יװ ,ןזאלבעגפיוא ריא ךיז טאה ךיוב רעד

 . . . טניװ

 ץראהו םעלעכער וצ ןדער וצ טװאורפעג הילדג ׳ר טאה ביוהנא ןיא

 ןופ ןלאפעגפארא זיא יז סאד ,ןזיװעגפיוא ריא טאה רע .ןטםײרט יז ןוא

 טימ טקראטשעג יז ,רעכעה ןײגפיוא רעטעפש ןענאק וצ ,הגרדמ רעד

 לדיפ א ןעילעג טאה רע .ןכאמ וצ ךעלײרפ ריא טימעג ךיז ןוא דײר

 טקישעג טאה רע .לידבמה א טליפשעגפיוא ריא ךאװ רעד ןטימניא ןוא

 יד ןליופאב ןוא ,דנאב־םערא ןא ןוא ןלערק ןפיוק וצ ריא חילש א

 ןרעטײהפיוא יז ןוא תושד ןא רדח ריא ןיא ןײגנײרא ןלאז ײז ןעיורפגנױ

 לאז רע ,ןיול ריא וצ טקישעג וליפא טאה רע .סאפש ןוא רעטכעלעג טימ

 ןשטײטםיוא ריא ןוא טסניד םטאג ןופ ןגעװ עײנ יד ןכאמ ראלק ריא

 םיא טאה עלעכער ראנ .םכתאמוט ךותב םכתא יתנכשו קוםפ םעד

 טשינ םיא טלאװ יז יװ ,ןעלסײװ עטצעזעגסיורא עלעג טימ טקוקעגנא

 ״ןעזעגםיוא טאה׳ם .טכא ןײק םיא ףיוא ןוטעג טשינ ןוא ,טנעקרעד

 ןיהואװ ,ןשינעטײװ ןיא ץיגרע טבעװשעגמורא טלאװ טימעג ריא ךײליג

 .טשינ ןכײרגרעד רעטרעװ ענײז

 טרעװ בוטש ריא שטאכ .ןעלעכער טימ ןפערט ןכאז עכעלמײהמוא
 טכוד סע ןוא רעדיוש א דימת יז טריפש ,טצײהעג גאט ןיא לאמ ײװצ

 .בײל םענעגײא ריא ןופ ןעמוקעג טלאװ טלעק יד יװ ,םיוא ריא ךיז

 ־אב קידעכעל א יװ ,טסורב ריא ןיא ןפראװ ךיז ץראה. םאד טמענ טפא

 ^ ךיז טוט ןוא םעפע ךיז טפמורש דײװעגניא ריא ןיא ;שינעפעש

 רעדילג יד .ןםעזעג ןטראד טלאװ גנאלש א יװ ,ןעײרד ןוא ןליונק

 ־טגנעה פאק רעד .ןעקנעלעג ייד ןיא זיול ןציז ןוא טפאלשעגפא ןענעז

 יװ ךײלג .ןטלאה־וצ־טםעפ םיא טפארק ןײק טשינ טאה יז ןוא פארא

 עכעלטע ןגיל טבײלב ןוא טעב ןפיוא קעװא יז טלאפ ,טנװא טרעװ׳ם

 יװ ,קיברימ טרעװ לדײש ןרעטנוא חומ רעד .טשלחראפ יװ העש

 רעד ןיא קידנעטש ףיוא ךיז טפאכ יז .ןםירעגפיוא ליומ סאד ,דמאז
 .ןגירשעגקירוצ יז טלאװ׳מ יװ ,דחפ םיורג טימ ןוא םיצולפ ,עגר רענעגײא
 ,ןגראװעג יז טלאװ׳מ יװ ,ןלאװשעג ןוא גנע זיא זדלאה דיא ןיא גגולש יד

 ןיא ןעגיר וצ ןא רעדיװ טביוה ןוא ףיוא־טײג טולב עטרעוױלגראפ סאד

 ףוג ריא םאד ,ךעלרעפנײשאב םלאמאד טליפ עלעכער .ןרעדא עריא
 .ןבעל םוצ קירוצ זיױוכעלסיכ טרעק ןוא ןבראטשעגפא ןעװעג זיא
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 זיא ןוטעגפא ?עטהאיבג רעד ןעלעכער טימ ןראװעג זיא סאװ

 טםול יד ןריול־־^פ טאה יז .טײקילעזטײל יד ןוא טײקמורפ יד ריא ןופ

 ףיוא ןשינעפיולראפ יד וצ קירעגײנ טשינ זיא ןוא םירפס ןיא ןקוק וצ

 טײקטלאק טימי ףיוא יז טמענ ׳ריא וצ ןעמוק סאװ ׳טײל יד .טלעװ רעד

 ־ירפ ןדעי ןדאב וצ טרעהעגפיוא טאה יז .ןעמענ ערעײז טײבראפ ןוא

 ,טציא זיב ןעװעג זיא רעגייטש ריא יװ ,רעםאװ ןיא בײל ריא ןגראמ

 ץעמע יװ טײצ ערעגנעל א ןיוש .ןיטישכת עריא ןוטעגםיוא טאה ןוא

 ןוא -ריא ןיא טגערפ ץעמע ,שינעטכארט טריװראפ א ריא ןיא טכארט

 עריא ןיא ן־^װעג טריפעג טלאװ חוכװ א יװ ,פא־טרעפטנע ץעמע

 ־נא ןא ןא ,רעקיםירדרעביא ןא ,רעטלקיװראפ א ,רעגגאל א ,ןריהעג

 עכיוה .תונעט יד ךיז ןעיצ טכענ ןוא געט עצנאג .ףום א ןא ןוא ביוה

 ־עכאװ ןוא הרות־ירבד רעפײא טימו טסעומשו ןעמ ,טדערעג ןרעװ דײר

 ־פיוא עלעכער טװאורפ טפא .קיקענטראה ךיז טראפש ןעמ ,ןכאז עקיד

 ןײק טשינ טאה םע ראנ ,ןעקגעדעגראפ סע ןוא שינרעפמא סאד ןפאכ

 טכוד לאמלײט .םולח ןיא ריופאק ןעמוק םאװ ,רעטרעװ יד יװ ,טלאהנא

 טעז לאמ רעדנא ןא ;ריא ןיא זיולב ךיז ןעוט ןכאז יד םאד ,ריא ךיז

 ןוא קילבנגיוא ןײא ןיא ןדניװשראפ ןוא ךיז ןזײװאב סאװ ,ןעגנואעז יז

 ־רעד עלעכער טאה לאמנײא זיולב .ןעװעג זיא םע םאװ ,טשינ טםײװ יז

 :ןפורעגםיוא טאה םידדצ יד ןופ רענײא יװ טרעה

 םלועל ןגיניק טעװ הפילק יד ... !ןבראטשעג זיא טאג —

 ...!דעו

 ־מידחפ א ,רעיורג־שא ןא ,טדערעגסיורא סאד טאה ןאמ רעכיוה א

 םעלדוק עגנאל .םבעװניפש לטײא ןעװעג טלאװ רע יװ יוזא ןוא רעקיד

 ,ןקידתושממ־טשינ ןײז ףיוא ןוא פאק ןײז ןופ ןעגנאהעגפארא ןבאה

 א ,לכײמש רעזײב א טבעװשעג טאה ףוצרפ ןטקעלפעג ןוא ןטרעכעלעג

 ־גניז א ץעמע טאה ךאנרעד דלאב .טאפש טימ׳ לופ ןוא רעקידמיואמ
 ;הדגה רעד ןופ ןוגינ ןטימ ןוטעג

 ...!רחא אלו אוה ינא ...!׳ה ינא —

 השודק יד .טײרטש א ךיז ןשיװצ ןריפ האמוט יד ןוא השודק יד

 ,ץחרמ ןכאנ יװ ,טציהרעד זיא םינפ סאד .ףוג א ןא ,םינפ א זיולב טאה

 ןכיוה ןרעביא .תואפ ענעגיולפעצ עגנאל ןוא דראב עםײװ עטײרב א טאה

 ןוא ךיז טלקאש םינפ םאד .עקלמראי ענעטעמאם א טציז ןרעטש
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 א טימ טנרעל ןוא ,שוניב ׳ר לאמא יװ ,ןערב טימ טגאז רע ;טגװאד

 טלײצרעד םע ;םיצורית טרעפטנע ןוא תױשק טגערפ סע ;ןוגינ

 .םיםרוקיפא יד טימי ךיז טגירק ןוא הנומא יד ןקראטש וצ תױשעמ עמורפ

 עצנאג טגאז ,הלדבה ןוא שודיק טכאמ ,טשטנעב ןוא טםע םינפ סאד

 ,לאמוצ .קידרעפאה ןוא קידבוט־םױ — ץלא ןוא ,רהז ןוא טײפ רעקיטש

 ןכיוטםיורא טנעאנ םינפ םאד יז טעז ,סעיװ יד וצ־טםילש עלעכער ןעװ

 עניד ןרעטיצ ןעלקניװ־ןגיוא ןטײז עדײב ןיא .שינרעטצגיפ רעד ןופ

 טימ ןגיוצעגכרוד ןענעז ךעלעשיק־ןקאב עטיור יד .ךעלעשטײנק עשינקז

 יװ ,דאנעג טימ טלכײמשעצ ןענעז ןעלפאצראװש יד ,ךעלרעדא עיולב

 ...ןדײז א ײב

 ־לקגוט טימ טלגנירעגמורא ,ףיט ןוא טײװ ץיגרע זיא האמוט יד

 א ןא ,ליטש רעײז טדער יז .רעלעק א ןיא ןםעזעג טלאװ יז יװ ,טײק

 ־עגמורא ןוא טבעװעגמורא ,טרעײלשראפ ןוא טקעדראפ זיא יז .םיטש

 א יװ םיוא יז טעז לאמלייט .טלאטשעג ריא טפא טשיוט יז .טניפש

 ,טפערט םע .ןיפש א ראג רעדא זיומרעדעלפ א יװ — לאמלײט ,שטנעמ

 ןוא טנפעעצ םורק זיא סאװ ,ליומ ריא זיולב סיורא־טעז עלעכער םאד

 .תונציל טכאמ ןוא ןטײקתוזע טגאז האמוט יד .שארפ א ײב יװ ,ץראװש

 טגיל יז ואװ ,ךאל םעד ,לײה רעד ,בורג םעד ןופ ריופא טכערפש יז

 זיא ןוא םישודקה־תומש םױרא טגאז ,ףדגמו ףרחמ זיא יז .ןגראבראפ

 טכאמ יז .ףואינ־ירבד ןוא ריא ןופ ךיז ןטיש דײר עבארג .הזבמ ײז

 יז שטאכ ,ןכאל ךיז טליװ ןעלעכער םאד ,ןםאפש ןוא ןציוז ײלרעלא

 .דניז עםיורג א זיא םאד זא ,טםײװ

 עקידריװמוא עכלעזא ןעלעכער וצ ןעמונעג ךיז ןבאה ןענאװ ןופ

 ־נוא יד ןעמענ עטסכעלדנעש יד טימ ןא־טפור האמוט יד ?ןעקנאדעג

 ־פא עםואימ ײלרעלא טזײװ ,תובקנ ןוא טיילםנאמ ייב ןלייט עטשחעט

 ־לובינ ןופ ןײמ א הרות רעד ןופ םיקוספ ןיא ןײרא טגײל ןוא ,רעדליב

 רתםא ןוא ןעבש־תב ,ךלמה דוד ןוא תובא יד טשינ טניוש יז .הפ

 ןא יװ ;תױח ןוא תומחב ךיז ןראפ׳ם יװ סיוא טלאמ יז .ןהכלמה

 ־רעד יז .ריזח א ףיוא טרעיוה ןאמ א יװ ןוא יורפ א טימ טגיל םקא

 ־עמ עדמערפ טימ ןײז הנזמ טכאנײב םיורא ןעײג סאװ ,רעבײװ ןופ טלײצ
 .עטוג־טשינ ןוא ןטוטיפאל טימ ךיז ןענעגעגאב סאװ ,ךעלדײמ ןופ ןוא ,רענ

 .ןײטאל ףיוא םיתיחשמ ןא־טפור ןוא םוגרת ףיוא ןכורפש־ףושיכ טגאז יז
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 ןוא ןושל דמערפ א סעפע ףיוא ןצנאגגיא ןרעדיולפ יז טמענ לאמלײט

 טבײרט לאמוצ .טלציקעג יז טלאװ׳מו יװ ׳קיזדלאה ןוא קינײצ־ןא ןעקיכיכ

 :טײקטײשראפ טימ טפור ןוא ןעמארג ףיוא קזוח יז

 ..׳עלעכער

 ...ל א טסאה וד

 ץלא ךיז טקראטש יז ןעד ׳האמוט רעד ראפ ארומ טאה עלעכער

 עלעכער ןעװ לאמלײט .ץענ רעד ןיא רעגנע ץלא יז טכעלפראפ ןוא רעמ

 רעד. ןופ םינפ סאד טמ,עג ׳ןגיוא יד וצ־טםילש ןוא רעדינא ךיז טגײל

 א יװ ןײלק טרעװ ןוא ץכעלײװרעטניה ףיוא ןרעטײװרעד ךיז השודק

 א ןיא ךיז טניפעג עלעכער .ןצנאגניא טדניװשראפ םע זיב ׳עלעםינ

 א יװ ׳רענײטש ןוא רעגרעד ׳ךעלגרעב, טימ לופ ׳טרא טמיוצראפ

 ןרעגלאװ׳ס ;עקידקפם ןוא עקידתושמשה־ןיב א,זיא ןײש יד .םלוע־תיב

 ךאנ יװ ,ןסאגעגנא זיא׳ס ;סעטאמש ןוא פעט עטרעכעלעצ אד ךיז

 ךאל קיכעלײק א זיולב ,רעטצנעפ ןא לזײה א ראפ טײטש ייז .ןוט־טכער,

 ךרװז .עראפ א ןטראד ןופ ףיוא־טײג׳ם ןוא טנאװ רעד ןיא ךיז טניפעג

 םעפע סיורא טקוק׳ס ןוא טכיל קידנקנאצ א ךרודא־טכיול ןטלאפש יד

 ןענאדנופ ליװ ןוא דחפ טאה עלעכער .גנול יװ ׳םנזאלבעגנא ןוא םטיור

 ךײלג — ןוא ׳ײלב יװ ׳רעװש ןענעז םיפ עריא רעבא ׳ןפיולטנא

 ןיא רעבא ,ןענאד ןופ ךיז ןרעטײװרעד וצ ךיז־טימ יז .טקאהעגרעטנוא

 ׳עקירעדינ ׳ןבוטש עשידרערעטנוא ןיא יז טכירקראפ טײקיטנעהפא ריא

 עלעכער .םנקלאב עמורק ןוא טגעװ עדנילב ׳םנדאל עטכאמראפ טימי

 •־עפע עלאמש ךרוד ךיז טראפש ׳פארא־גראב ןוא ףיורא־גראב טרעטעלק

 טיצ ,םרעטײל עקידלקאװ רעביא םמערא עפאלש טימ ךיז טפאכ ׳ןעגנונ

 ןוא טרעװ רעקידגקיטש ץלא ׳רעקירעדינ םאװ .קירטש ףיוא ךיז

 ׳טעקאנ ןוא קיראה ׳ךאנ יז טגאי ןיושראפ רעקידרעב א .רעקידכשוח

 ןא טימ ןוא ׳עפלאמ א יװ ,טנעה עגנאל טימ ׳קידנקניטש ןוא טכײפ

 יז ןעד ׳רעדעפ א יװ טכײל יז טגארט ׳יז טפאכ רע .קסיפ םענעפא

 עקיטכאנראפ רעביא ריא טימ טילפ ׳גאװ יד ןריולראפ לאמנײא טימ טאה

 ־מוא ׳רעבירג ,דדע, סעפוק טימ לופ ׳למיה ןא ׳עטיובאב ךיוה ׳ךעלםעג

 ׳ןטאש־בלאה ׳ןעניושראפ עקיטפול — ךעלדער ןעײטש ןטנוא .טײקנײר

 ריא טימ ךיז טקור רע .ךאנ־ןפיול ׳ןא־ןזײװ ׳וצ־ןעלטײט — ףוג־בלאה

 ןא ׳עלכוט ןוא עקיםיר ,םנעמיוק ןוא םעניר ךרוד ׳רעכעד עפיש רעביא
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 ףיוא ךיז טראפש ,ךיז וצ וצ יז רע טקירד טפאשגבע תטחמו .גנאגםיוא זא

 ןוא ןטםירב עריא טםערפ רע .ןײז םגאמ יז ליװ רע .רכז א זיא רע .ריא

 טדער רע .ןעינק עטראה עגײז טימ םיפ עריא ןעמענרעדנאגופ ליװ

 :שינעראװ ןוא טעבעג טימ לופ ,קידנכארפ ,קירעזײה ׳קיטםאה ריא וצ

 אמטמ ךיד ליװ ךיא ...!זאל ...! רעכיג ...!עלעכער —

 ...!ןײז

 ...!ןײנ ...!ןײנ —

 .. . !דנוב א רימ טימ דײנשראפ ׳עלעכער —

 ...!ןײנ ...!ןײנ —

 ...!אמט טזיב ,עלעבער —

 רעטיב א טײרש יז .ריא ףיוא טמוק ןוא רעדינא יז טפראװ רע

 ןופ ףיוא ךיז טםײר יז ןוא טשיג ךיז טרעהרעד לוק ןײק ראנ ,ײרשעג

 בוטש ערעטצנייפ יד יװ שוחב טעז יז .ןטםגנא טימ ענעסאגאב א ףאלש

 ףיוא יװ ,ןעגנירפש ,ךיז ןגאי טײל עשטשוטמ .םיקיזמ טימ לופ זיא

 םיורג א ןטענקעג ןעמאזוצ ןטלאװ ײז יװ ,ךיז ןעלקאש ,ןליוק עםײה

 טקנעדעג עלעכער .תורוצ עלא ןופ םיורא טקוק דײרפ עשינצל א .גײט

 טוט םע םאװ ןוא ךיז טניפעג יז ואװ טשינ טםײװ ,זיא יז רעװ טשינ

 טקעדאב זיא טיוה יד ,ןײטש א יװ טגיל פאק רעד .ריא םורא ךיז

 ןופ יװ ,ןעלכראכ ריא הילדג ׳ר טרעהרעד לאמוצ .טײקיבעלק א טימ

 ןא־טבײר רע .טנאה רעד ןיא טכיל א טימ ריא וצ טלײא רע .םםוג א

 לאז רע יװ ,טעכאפ ןוא ריא ףיוא טזאלב׳ רע ,גייםע טימ ןפײלש עריא

 ,ןעלקניװ עלא ןיא םוא ךיז טקוק ןוא פא יז טײפש רע ;ןבײרטפא םעפע

 טנעה ערעװש םהילדג ׳ר .רעוט־ןדאש יד טכוזעג ןטראד טלאװ רע יװ

 וצ טײרש רע ןוא טעברעביא םעד ףיוא ןפירט בלח םנפארט ,ןרעטיצ

 :ןעװעג ביוט טלאװ יז יװ ,ןרעיוא יד ןיא ריא

 ...!ךיד קראטש ...!ריד וצ םוק עלעכער —

 אתיזח אבט ...!אבט אתיזח אמלח ...!אתיזח אבט אמלח —

 ...! אמלח



 כי

 ןובזע ןגפ ןררב^עזג ויא עלעכגנר

 ןעמארק עקידייל ןיא ןציז םנירעמערק יד .רעגנוה א זיא ײראג ןיא

 ןעוט םהכאלמ־לעב יד ;פעטרעײפ ענעשאלעגםיוא יד ײב ןעלמ״רד ןוא

 רעמוז ןקיטנײה ןעד ׳גײצעג ײז טלעפ׳ם ןוא קרעװטנאה רעײז טשינ

 ןטינשעג ראי־ײה ןעמ, טאה רעדלעפ יד ףיוא .שא ןראװעג ץלא ןופ זיא

 ןזאלראפ ןרעיופ .העירז ןײק ףיוא אטשינ וליפא זיא׳ם ןוא ןעגנאז עליוה

 םיורא טגאי׳מ ;ןעלטעב דנאל ןרעביא קעװא ןעײג ןוא דניק־ןוא־בײװ

 ןיוש .ןקיצראפ ײז ןלאז ףלעװ ׳ןלאטש יד ןופ דרעפ עטראדעגםיוא יד

 ןגעװ יד ףיוא .ןעװעג טשינ זיא טיונ א יוזא םאד ׳טײצ עגנאל א

 .טשינ טלאמ רענײק ןעד ,ןעײטש ןלימ יד ;ענעריורפעג ןעמ טניפעג

 לעג ןרעװ טײל עקיד .תוחוכ יד ןופ ןלאפעגפא עלא ןענעז ײראג ןיא

 ־םיװו ןרעװ ןגיוא ערעײז ןוא קידנעקניה ןײג וצ ןעניגאב ,ןערפאז יװ

 ־אלעגפיוא־קיצנאלג םיצולפ ןעמוקאב ערעגאמ .בלח טימ יװ ,ןגיוצראפ

 ,קידנגיװוש ןרעװ עקידװעדײראב .ריװשעג ןאצ א ןופ יװ ,רעמ״נפ ענעפ

 וצ טרעהעגפיוא ןבאה רעדניק וליפא .תונציל ןײק טשינ ןבײרט םיצל

 ןופ .עטלא ײב יװ ,ןגיוא ערעײז ןופ םיורא טקוק גראז יד ןוא ןפיטש

 שרדמ־תיב ןיא טײלםנאמ יד ןציז טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןגראמירפ

 ןעמ טאה ביוהנא ןיא .ןוױוא םענעמײל ןטיױב םײב ךיז טמעראװ׳מ ןוא

 םאד ,טדערעג ןבאה םינימאמ יד .םיחוכיװ טריפעג ץלא ךאנ געט עצנאג

 םיחילש טקישעגקעװא טאה רע זא ןוא לובמאטם ןיא ךלמו זיא יבצ יתבמו

 ןרעװ ןקארשרעד טשינ ןוא ןעמוקנא ןלאז ײז םיטבשה־תרשע יד וצ

 ךיוא ןיוש ןענעז םע .םימש־תרזג א זיא ץלא ןעד ,םישעמ עגײז ןופ

 ,ןדלעה עדליװ טימ לופ ןפיש קיצפופ עטשרע יד ןעמואװשעגםיורא

 ־עג ןבאה םידגנתמ יד .גירק א ןטכירוצנא טײרג ,רעװעג ןוא ןגעװטײר
 • ףיוא ןעמאנ ןײז טשרעדנאעגרעביא טאה םאװ ,יבצ יתבש םאד ,טםואוז
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 טאה רע ןוא טנײפ־ןדײ א ןוא ףילאק א ןראוועג זיא ׳ישאב דמחמ

 ןעמ טאה לאמנײא טשינ .טײל עמורפ עלא ףיוא שוריג א טלעופעגםיוא

 ףיוא םיםרטנוק ןוא וױרב ןםירעצ טאה׳מ .טשטאפעג ײראג ןיא ךיז

 .טקיטולבעצ דיז ןוא ןעלטראג טימ ןגאלשעג דיז טאה׳מ ׳דעלציפ־ץיפ

 ןזיב ןראװעג טפעשעגםיוא ןטלאװ דײר עלא דײלג ׳ליטש זיא טציא

 ערעײז ןקיגײר מינקז ייד .ןעמונעגמורא ןדעי טאה שואי א ןוא הנע

 ןוא ןשיט ןוא קגעב ףיוא ןעלמירד ,ןגיוא םנעמעלא ראפ רעדײלק

 ־ןוא־גיצ ןיא ןליפש םירוחב .זיוה־ראפנײרא ןא ןיא יװ ׳רקפה ןכראנש

 זײק ײז ףיוא טשינ טוט רענײק ןעד ׳רפם ןײק טשינ ןענעפע ןוא ףלאװ

 דיוא ןראװ ׳ײראג ןיא טרעהעגפיוא ןעמ טאה ןקידניז וצ וליפא .טבא

 טמוק .געװ ןײז טײג רעדעי ןוא ןפאלשעגנײא יװ זיא ערה־רצי רעד

 יד טזאלראפ רע זיב ,גנאל יוזא םורא אד רע טלגאװ ,חרוא ןא רעהא

 .ןפיל יד ףיוא הללק א טימ ןוא עבראט רעקידײל א טימי טאטש

 ןםאגעגםיוא דיז ןבאה ןתױנערופ עלא ,ײראג וצ זיא ײװ ןוא דניװ

 דעלזײה .תופירש טפא ןפערט ,רעטניװ זיא׳ם שטאב .פאק ריא ףיוא

 ־ןבײלב׳ם .טכיל יװ םיוא־ןענערב ןוא ןײלא דיז ןופי יװ ןא דיז ןדניצ

 םעדכאנ געט .םנעמיוק עטעקאנ ןוא פעט ןופ דעלעברעש זיולב רעביא

 .שא םעפוק יד ןשיװצ דעלעקעטש טימו ןראש ןוא רעבײװ אד ןעײטש

 טבערבעצ׳מ ןוא םיוא דיז טשטילג ןעמ םאד ,טפערט ראי םעדעי יװ רעמ

 רעזײה יד ןיא דיז ןענעמדיװ ׳רעל ןענעז ןרעײש יד תמחמ .רעדילג

 .רעדניק וליפא ןםײבעצ ןוא רעניה יד םיוא ןגרעװ ןריוכט .זײמ־דלעפ

 ;םינלזג ןופ טביוראב ןרעװ ׳טאטש רעד רעטניה ןעניואװ םאװ ,טײל יד

 יד ןעילוה טײצ א טניז .םיריזח עדליװ ןוא ןרעב ןרעיול ןגעװ יד ףייוא

 טפאלק זיוה ןיא דיסח לדאג ׳ר ײב .דעלסעג יד ןיא ײרפ אד םיקיזמ

 ןעמ טעז ׳טכיל א ןא טדניצ׳מ ןעװ .רעטםנעפ ןיא טכאנ עדעי ןעמ

 טימ טנאה רעקידרענײב א ןופ ןטאש םעד רעביאנגעקא טנאװ רעד ףיוא

 ןצכערק א ןעמ טרעה ןעמיוק ןיא ןיול ײב .רעגניפ עטײרפשעצ ףניפ

 קיטשרעגאד .דעלקיטש ײלרעלא פא־ןעדט םיצל .ןיראטעפניק א ןופ

 ףיוא ץבעריױ םאד ןםיגראפ ןוא םרעטלומ־טענק יד רעביא ײז ןרעק

 יד ןופ תוזוזמ פארא־ןסײר ,ןסטכעקעג יד ןצלאזראפ ײז ;דרע רעד

 א טימ דײ א םיורא טראפ .תוברוח ןיא תונותח פא־ןטכיר ןוא ןריט

 ־ראפ ײז רעדא ׳רעדער יד ןופ ןכירפש יד ףיוא ןא דיז ײז ןעגנעה ׳ןגאװ
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 ןגעקא ןצנאט ןוא קעבנגיצ ראפ ךיז ןלעטשראפ ײז .דרעפ יד ןדנעלב

 עלעקניכ ןעװ ׳גאטראפ לאמסײא •דאב ןופ קירוצ ןרעק סאװ ,םישנ יד

 ןופ ןײש רעד ןגעק יז טאה ,לוש־רעבײװ ןיא ןענעװאד ןעגנאגעג זיא

 טאה ענעדײ יד .לעפ רעצראװש א ןיא היח א ןכירק ןעזרעד הנבל רעד

 טלעטשעגפרוא ךיז טאה רעײהעגמוא סאד רעבא ,ןענירטנא טלאװעג

 יז זיב ,טגאיעגכאנ יז ןוא ,שטנעמ א יװ ,סעפאל עטשרעטניה יד ףיוא

 עזײב סאד טאה טנװא ןיא סנגראמוצ .וױר א ןיא ןלאפעגנײרא זיא

 ןופ ןעגנאגעגקירוצ ןענעז סאװ ,רעדניק ןקארשעגרעביא שינעפעשאב

 ףיוא ןגירשעג סעפע טאה היח יד יװ ,טרעהעג טאה לגנױ ןײא .רדח

 לײט .קאלאקליװ א זיא סע סאד ,ןענאטשראפ ךײלג טאה ןעמ ןוא שײוג

 ,יקסיאמאז ץירפ רענעגושמ רעד זיא סע סאד ,דוסב טסעומשעג ןבאה

 ליוטסיפ א ןופ ןסאשעג טאה קאלאקליװ רעד זא ,ןפארטעג טאה׳ס ןעד

 ןוא ןהילדג ׳ר וצ ןפאלעג זיא ןעמ ...ןטאקוד ענעדלאג ןפראװעג ןוא

 ־עג ןיוש טאה זיוה רעײז ןיא ךיוא רעבא ,עטהאיבנ רעד ןעלעכער

 .הפילק יד טקיטלעװ

 ראפ ןעװעג הדומ' ןײלא טאה יז .ןטש ןופ תרבועמ זיא עלעכער

 ריא ןיא ןגעלעג ,טכאנײב ריא וצ ןעמוקעג זיא לאמס סאד ,ןאמ ריא

 טאה יז .תיחשמ א טציז דײװעגניא ריא ןיא .ןעגנואװצאב יז ןוא סיוש

 קיטפאהראװ זיא רע ןוא ךיוב ריא ןפאטנא לאז רע ןהילדג ׳ר ןסײהעג

 ,טלײצרעד ךיוא םיא טאה יז ,קיופ א יװ ׳טראה ןוא ןזאלבעגנא ןעװעג

 ןבאה םידש זא ,ןזיװעג ןוא תסװ יד טשינ רעמו ןצנאגניא טאה יז סאד

 טשינ הילדג ׳ר טאה ביוהנא ןיא .סענעטלאק ןביז ןטכאלפראפ ריא

 שינעטכודסיוא ןא ןיא ץלא סאד ,טהנעטעג ןוא דײר עריא טביולגעג

 ןרעײפ ליפ ןדנוצעגנא רדח ריא ןיא טכאנײב טאה רע .ןױמד א ןוא

 ןבײלב טלאװעג טאה רע ןעד ,תועבשה ןוא תולוגס טנאהרעלא ןוטעג ןוא

 ןענעז ,טײז ריא ײב טגײלעג ךיז טאה רע יװ ףכית רעבא .ריא טימ

 אזא ןעמוקאב טאה רע ןוא ןראװעג ןשאלראפ לאמינײא טימ טכיל עלא

 רע טאה ןאד .טעב ןופ ןלאפעגפארא זיא רע סאד ,ןפײלש יד ןיא גאלש

 :יױשעג א טרעהרעד

 -... !ןעװעג תירב־תרוכ רימו טימ טאה יז ןעד ,ןא טשינ ךיז ריר —

 . . . !ףיולטנא ןוא ףיוא ײטש

 ןוא ןעלעכער ןופ טדײשעגפא ךיז הילדג ׳ר טאה ןא סלאמאד ןופ
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 ־עגוצ ןוא ןעלעקניכ ןבידטראפ וליפא טאה רע .ןײלא טזאלעגרעביא יז

 טשינ ךיז ןלאז טײל יד ,דיומטסניד עמוטש א טרא ריא ףיוא ןעמונ

 טביורעגוצ םיא ײב טאה ןעמו תמחמ .שינעקישנא םעד ןופ ןםיװרעד

 טרעמ רע ןוא ןעקנירט וצ ליפ ןענוגאב רע טאה ,בײװ עטבילעג סאד

 טרעװ טנײרפ עטוג ענײז ןופ לאצ יד .טעב־קנאב ןײז ףיוא ןפאלש וצ

 ןעװ ,תונױזב טימ טגאיעגםיורא רעכיז םיא טלאװ ןעמ ןוא טרענימעג

 ןעלעכער טימ ןעעשעג לײװרעד .טצישאב טשינ םיא ןטלאװ םיבצק יד

 .ןפארט עקידנקערשרעד
 זיא רע .ןקינײפ יז טוט ןוא ןטש רעד יז טבוזאב טכאנ ײב טכאנ

 ןײז .לדײװ ןגנאל א טימ ןוא ןגיוא עקידרעײפ טימ ,ךיוה ןוא ץראװש

 .ךעפ ןופ ךורעג א טאה רע ןוא ,קיצאר — ןפיל עגײז ,טלאק זיא בייל

 .קיטכעמנא ראג ןגיל טבײלב יז זיב ,לאמ ליפ יז רע טפאלשאב רעירפ

 .םאפש ןוא םירוסי ײלרעלא ןא ריא טוט ןוא ףיוא רע טײטש ךאנרעד

 ריא םורא ייז טלקיװ ןוא זײװקיצנײא ראה עריא סיוא־טסײר רע

 טסורב ריא ףיוא םנכײצ טכאמ ןוא ןטפיה יד ןיא יז טפײנק רע ;זדלאה

 ,ליומ ןיא ןײרא ריא רע טײפש ,טצינעג יז ןעװ .ןייצ עקיציפש ענײז טימ

 טאה יז סאד ,טקזוח ןוא ךעלײל ריא ףיוא רעסאװ ןא־טסיג רע ןוא

 עקידװעמעשו יד ןזײװ םיא לאז יז םאד ,טלעפאב רע .ןעװעג־ןיתשמ

 םעד ןגאזםיורא לאז יז ,ןא יז טדער רע .ץומש ןעקנירט ןוא רעטרע

 ריפאפ ןסײר יז זומ םטכאנ־וצ קיטײרפ .טאג ןטליש ןוא שרופמה־םש

 טימ לופ תױשעמו ריא רע טלײצרעד לאמלײט •רעטכייל יד ןרירנא ןוא

 רעד רעטניה טרעה הילדג ׳ר ןוא ,ןכאמ וצ ךעלײרפ ריא ,הפ־לובינ

 .רעטכעלעג קידפרוטמ ןוא ךיוה א טכאנ רעד ןטימניא טכאל יז יװ טנאװ

 ־םיורא שדוק־ןורא ןופ לריט םאד טנפעעג טאה הילדג ׳ר ןעװ ,לאמנײא

 ןכאטשעגכרוד עלעטנעמ סאד ןפארטעג רע טאה ,טײקינײר יד ןעמענוצ

 ...טיוק קיטש א ןגעלעג קיגײװעניא זיא׳ם ןוא רעםעמ א טימ

 ־טזאלב לאמוצ .ןוטעגנא ןעלעכער ןרעװ ןשינרעטאמ עשילרעטסיוא

 סופ א .רעכנעפ א יװ ,ןטםירב עריא ןופ ענײא סטוג־טשינ סאד ןא

 ןפיוא .ףײטש טרעװ ןקאג רעד .םאפ א יװ ןלאװשעג ריא ײב טרעװ

 ןגיוצעגנא ליא ײב ןבאה םמערא יד רעטנוא ןוא ךיד ןופ שײלפ ןקיד

 םיורא טיצ עלעכער .רעטײא טניר׳ם עבלעװ ןופ ,ןרעטאלב עטכײפ

 טסע יז שטאכ .םירעװ ןוא ךעלעקטאמש ,ראה ,ךעלדגײטש ײז ןוט
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 ןופ ריופאק ןעמוק׳ס ןוא טפא יז טכערב ,טײצ עגגאל א ןיוש טשיג

 טעשזריוד ,םקא ןא יװ טעקעלב ,טגוה א יײ יז טליב לאמלײט .םיצרש ריא

 ןעגעז׳ס .ןטרעפ&על ןוא ןבײל ןופ תולוק יד ךאנ־טכאמ ןוא דרעפ א יװ

 יז טרעװ לאמ רעדגא ןא .ליומ םאד ןענעפע טשינ ןעק יז ןעװ ,געט אד

 םאד ,טײרדראפ ןוא קידלקיש ןרעװ ןגיוא יד םאד ,טפערט סע .ביוט

 ןופ ןדער טלאװ יז יװ ,ןײטשראפ םוצ טשינ ןוא קידלמאטש — ןושל

 רעד ךיז טלגראג ,האופר א ןעמענוצנידז ריא טיג ןעמ ןעװ .ףאלש

 טײפש יז זיב ,ןעגגילשפארא טשינ םיא ןאק ייז ןוא זדלאה ריא ןיא קולש

 .םיוא רעדיװ סאד

 ־םיוא הילדג ׳ר טװאורפ טםיזמוא .ןעמאנ םעלעכער זיא דנאש וצ

 טדער ןבוטש עלא ןיא .ןרעיוא ןבאה טנעװ יד ןעד ,ךאז יד ןטלאהאב

 ןעװ ,טכאנײב .ןכאז עכעלרעדנואװ טלײצרעד׳מ ןוא ריא ןגעװ ןיוש ןעמ

 ןוא דמעה ןײא ןיא ײנש ןפיוא םיורא עלעכער טײג ,טנײש הנבל יד

 ןשיװצ טכירק ,םלוע־תיב םוצ טײהדעקידנעפאלש ךיז טזאל יז .םיװראב

 ןפיוא טרעטעלק ,רעגניפ עזיולב יד טימ ךעלפנ םיוא טבארג ,תובצמ יד

 ןוא םענורב א ןופ ריװסא ןפיוא ןציז ןעזעג יז טאה׳מ .להא ןופ ךאד

 ןטירעג זיא יז םאד ,טגאזעג־תודע טאה ענעדײ א .ןאה א יװ ןעײרק

 .ףײר א ףיוא טנוה א טלקײקעג ךיז טאה ריא ךאנ ןוא םיזעב א ףיוא

 יד ,רעדלעװ ייד ןיא ןוא ןגעװ יד ףיוא יז ןענעגעגאב רעפיולפראד יד

 זיולב טשינ .שעװ ןעקנעװש ןוא ךײט םײב ןציז יז ןפערט סנישעװ

 וליפא ןוא קינשארק ,שטשאמאז ,ןיברוט ,װענאי ןיא ךיוא ראנ ,ײראג ןיא

 ןעמאנ ריא ןעד ,ריא ןגעװ העומש יד טײרפשראפ ךיז טאה ןילבול ןיא

 ךיוא .עטהאיבג א יװ רעטרע עלא יד ןיא ןעװעג טגאקאב ליואװ זיא

 ןטפאהאב ךיז טאה לװײט רעד םאד ,ןסיױו רעפרעד יד ןיא םײוג יד

 םידיראי ףיוא רעבירעד ןכארפשעג טרעװ םע ןוא ,רעטכאט רעשידײ א וצ

 ־ראפ ןדאל יד ןענעז זיוה םהילדג ׳ר ןיא .ןקירעבראה יד ןיא ןוא

 זיולב .ןםיורדניא ןזיױו טשינ ךיז טוט רע ןוא טכאנײב ןוא גאטײב טכאמ

 ןטימ קעװא טײג ןוא פילוט ןײז ןיא ןײא ךיז רע טליה תושמשה־ןיב

 רע יװ ,רעטמאל א ןא ןוא קאטש ןבארג א טימ ,זיוה־טכעש םוצ געװ

 ...ןקילב ערעײז ןיא טאפש םעד ראפ ןוא טײל יד ראפ ןטכראפ ךיז לאז



 גי
 ײרן$ג ןופ ןןוביד רער

 ריא ןיא טאה סע סאװ יורפגנױ. א טימ ארוב השעמ א
 םעד ןופ ןעמונעגסיורא :ל״ר קוביד א ןטפאהאב ךיז
 ףיוא ןעװעג קיתעמ ןוא ץראה-תולעפמ רפס םענײש
 ןוא ןדיומ יד ןוא רעבײװ יד ךיוא םורעד שטײט ירבע
 םאד ראג ןײטשראפ ליואװ ןלאז ןומה ןופ טײל יד
 :טאג וצ ןרעקוצמוא ךיז 'ץראה רעײז ןוט ןוא רעדנואװ
 יװ ליפשײב א ןעמענפארא ךיז ךיוא ןלאז ײז ןוא
 סח טוט סאװ שטנעמ. א ןופ ףארטש יד זיא סע סיורג
 רעד :המשג ןײז ןקעלפאב ןוא ןקידניזראפ ךיז םולשו
 ןוא זײב סאדלא ןופ ןעמרישאב זנוא לאז רעקיטכעמלא
 םעד ןבײרטראפ ןוא ןראצמירג ןײז זנוא ןופ ןרעקפא

 :ןמא קיבײא ףיוא היליד תבו ןטש

 יד ןשויװצ טציז םאװ ײראג טאטש רעד ןיא ןעװעג זיא םע ןוא יהיו

 םאװ ׳וכו קינשארק ןיברוט ץשאמאז ק״ק יד וצ טנעאנ גרעב

 אד זיא םעדכאנ ןוא ל״צז שדוק־תחנמ רעד ןעװעג ןטראד זיא רעירפ

 ןוטעג טאה ךאז יד :ע״יז יזנכשא שוניב ׳ר תונברה אםכ לע ןםעזעג

 ־פיוא טלעװ רעד ןופ ןלײז יד ןענעז זא רשא ראי םעד ןיא ןפיולראפ

 לאז שינעכעדעג ןײז יבצ יתבש השעמ רעד ןופ ןראװעג טרעטיצעג

 ־פארא ןוא טדמשעג ךיז םיברה וניתונװעב טאה םאװ ןרעװ טקעמעגםיוא

 עמורפ ליפ ײז ןשיװצ םידוהי המכו המכ געװ ןקיטראפטכער ןופ טריפעג

 לאז אונק לא רעד :תולג ןופ ןקע עלא ןיא רעײפ א ןדנוצעגנא ןוא טײל

 טנידראפ טאה רע יװ קרעװ ןײז ןטלעגראפ םיא ןוא ןיול ןײז ןלאצאב םיא

 ונימיב הרהמב גנוזײלםיוא רעראװ א וצ ןײז הכוז ןלאז רימ ןוא

 :ןמא רמאנו

 ןײז םאװ ןאמ א טניואװעג טאה ײראג טאטש רעד ןיא ןוא ריעכו

 טײקיטכראפ־טאג ןײז טימ טמ-יראב טײרב ןעװעג זיא ןעמאנ

 טאה רע ןוא םישעמ עטוג ענײז טימ ןוא טלאטשעג םענײש ןײז טימ ןוא
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 ןוא תישעוג הלבק ןיא ןעװעג קםוע טאה ןאמ רעד ןוא :הילדג ןסײהעג

 ןופ ןיױו ןפאצ טנאקעג טאה רע ונײהד :ןעגנונרעל ענעגראבראפ ןיא

 ןדעי ןוא הימיכלא ןופ המכח רעד ןיא ןעװעג טינעג זיא ןוא טנאװ רעד

 טכארבעג טרעװ םע יװ בלאק טלטירדעג א ןפאשאב רע טאה תבש ברע

 וצ טםואװעג דיוא טאה ןאמ רעד :םיארומא עקילײה ערעזדנוא ןגעװ

 ןײז ןגעװ ןופ ןוא םכח א ןעװעג זיא רע ןעד ליפ רעײז תולוגם ןוט

 טײקילעזטײל ןענופעג רע טאה דײר עטאלג ענײז ןוא טײקידנעטשראפ

 ־פאהקלאש א ןעװעג ןאמ רעד זיא תמאב ןוא :ןגיוא םנעמעלא ןיא

 םוצ אוה ךורב טאג ןוטעג טרעײנ טאה רע ןוא רומג, עשר א ןוא רעקיט

 האמוטה תומש טימ טצונאב ךיז טײהרעליטש טאה רע ןעד :רעדיװרעד

 וצ םיתיחשמ עקירעביא ידלא ןוא המענ תיליל ןרעװשאב ןוטעג ןוא

 רעבליז דלאג ןופ תורצוא טלמאזעגנא רע טאה יוזא ןוא :ןליװ ןײז ןוט

 ןוא טײלטאטש יד טראנעג טאה רע ןוא :רענײטש ערעײט ןוא ןטנעמיד
 גנוטםולג תמחמ ןוא :םירזממ טרעמעג ןוא רעבײװ ערעײז ףיוא ןעמוקעג

 ןבירשאב טשינ ןענאק םאװ ןכאז עכעלדנעש ןוטעגפא רע טאה תורקפה וצ

 :ל״דו רפם א ןיא ןרעװ

 םאװ בײװ ןײז ךיוא זיא םיאטח ערעװש ענײז ןגעװ ןופ ןונ ןוא הנהו

 ןסיורג א ןאמ ריא ןופ תולובחת ךרוד טביורעגוצ יז טאה רע

 ךיז טאה םע ןוא םינוציח יד ןופ ץענ רעד ןיא ןראװעג ןעגנאפעג קידצ

 ןופ ףור א טאהעג טאה יז תמחמ ןוא :קוביד א ריא וצ ןטפאהאב

 ־ןשטנעמ ןײק טאה ריא וצ ןקעלפטנא ךיז טגעלפ והקלא ןוא תקידצ א

 ןענעז עלא ןוא ןרעיוא ענײז ןופ גנורעה רעד וצ טביולגעגוצ טשינ דניק

 ןעװעג זיא יוזא ןוא :קיטפאהראװ זיא ךאז יד ביוא ןעװעג קירעגײנ

 ןגעלעג ראװראפ זיא [ןעמאנ ריא ןעװעג זיא עלעכער] יורפגנױ יד ןעד

 ןוא שממ טקעדעגפיוא ןעװעג 'זיא דנאש ריא ןוא טיקאנ זיוה ריא ןיא

 םאד ןוא ךעלעברעש ףיוא ןכארבעצ ןעװעג זיא רישעג עצנאג םאד

 רעטיב ןוא םיורג א ןגירשעג טאה יז ןוא ןםירעצ ןעװעג זיא גײצעגטעב

 טשינ יז ןעמ טאה יוזא ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבאה עלא יװ ןוא :ײרשעג

 ןוא טרעדנעראפ ךעלײרג ןעװעג זיא טלאטשעג ריא ןעד :טנעקרעד

 ןופ יװ טמוירקעגםיוא ןצפעל יד ןוא דײרק יװ ןעװעג זיא םינפ ריא

 ־רעביא ןעװעג ןענעז ןגיוא עריא ןופ ןעלפא יד ןוא ע״ל שינעפאכראפ א
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 :לוק ריא ןעװעג טשינ זיא לוק םאד ןוא :עגטה דרדכ אלש טרעקעג

 טאה קוביד רעד ןוא השא ןא ןופ לוק םאד ןעװעג זיא לוק ריא ןעד
 ־רעמאי ןוא ןיױועג ליפ טימ ןוא ליבםנאמ א ןופ לוק םעד טימ ןפורעג
 ןענעז רעצרעה יד ןוא טפאכעגמורא טאה שינעקערשרעד א םאד שינ
 ןגעלעג זיא יז תמחמ ןוא :טלכיורטשעג ןבאה ןעינק יד ןוא ןעגנאגעצ
 ןבאה לוטש ךארב רעד ףיוא ןירעניװעג א יװ םיפ עטיירפשעגםיוא טימ
 הפרח א ןעװעג זיא םע ןראװ םיפ עריא ןוטוצנײא טרעגאב םישג יד
 רעדײלק יד רעבא :טקעדעגוצ ךיוא יז ןבאה ײז ןוא טײלםנאמ■ יד ראפ
 ײז טאה חור רעד ןעד ריא ןופ ןלאפעגפארא רעדיװ דימו ףכית ןענעז
 ןעװעג זיא ןעקנעלעג עריא ןופ טײקראטש יד ןוא :ןפראװעגפארא

 ןעמוקײב יז טנאקעג טשינ, ןבאה םירובג ךיוא םאד ךעלנײװעג טשינ
 ןליוהראפ א ןוא עלא ראפ שודיח רעדליװ א ןעװעג זיא ךאז יד ןוא

 :שינעטער

 ןפארטעג טאה םע םאװ ןוא השעמ יד ןעזעג טאה הילדג ׳ר יװ ןוא יהיו
 טאה טײקטמעשראפ א ןוא טמעשעג רעײז ךיז טאה רע ןוא
 טײל יד ןלעװ םאװ טכארטעג טאה רע ןראװ :םינפ ןײז טקעדעגוצ
 רע ןוא ביױו םהילדג ׳ר וצ הטילש טאהעג טאה חור רעד ביוא :ןגאז
 ןײק טשינ זיא רע םאד ןכײצ א ךאד זיא טאר ןײק ןענופעג טשינ טאה
 םיא ןופ ןטעפש ןלעװ ײז ןוא טשלעפעג ןענעז תועימק ענײז ןוא קידצ
 ־רעטניה טימ טגילקעג ךיז רע טאה םורעד ןוא :ןעמענ המקנ ןוא
 ןעניז ןופ זיא יז םאד ךאד טעז ריא טגאזעג טאה רע ןוא טײקיטםיל
 קוביד רעד טאה םלאמאד :תפרוטמ א ןופ ןעגעז דײר עריא עלא ןוא
 ־עג טםאה םאװ עשר וד ריד וצ יובא ןוא יוא :ןעײרש וצ ןענוגאב
 ןטײקידרעװמוא עלא טימ טקיגײרמואראפ ךיד ןוא טכערמוא טקריװ
 וצ וטםגאז טציא ןוא :תױרע ןעװעג לעוב ןוא תונוז טימ ןגעלעג ןוא
 טשיג לאז תועשר ןײד םורעד ןעז ןגיוא ענײד םאװ םעד ןיא ןענעקײל
 ןענעבנג וצ ןרעגנעל־אןפ ךאנ טםלאז וד ןוא ןטײל ראפ ןרעװ טנאקאב
 טאה הילדג יװ ןוא :טײקיליװטומ ןוא תומרע ענײד ךרוד העד רעײז *
 רעבא :תױח ןײק ןבילבעג טשינ רעמ םיא ןיא זיא טרעהעג םאד
 ןוא עגושמ זיא יז ןפורעג ןוא טקראטשעג רעדיװ ךיז רע טאה דלאב
 םיא ןוא םיא וצ טכראהעגוצ טשינ רעמ ןבאה טײל יד רעבא :ראג
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 ףסױ יכדרמ ׳ר דיםחה ןעװעעיב טראד זיא םע ןוא ;טביולגעג טשינ
 הבושת דאנרעד ןוא תייתחת לואש ןיא ןעקנוזעג רעירפ זיא םאװ ל״ז.
 טאג ןופ גנונרעצ יד טנרעצעג טאה רע ןוא ןראװעג לוצינ ןוא ןוטעג
 ־עג ןוא :ןהילדג ןגאלשעג ןוא ןקעטש ןײז ןביוהעגפיוא טאה רע ןוא
 ןופ ןגיוא יד ןדנעלבראפ וצ ןרעמ טשינ וטםעװ ןונ עשורמ עשר ןפור
 ריד ןגעװ ןופ ןוא ףשכמ א ןוא רעגירטאב א טםיב וד ןעד טײל יד
 ןבאה רימ ןוא עלא זדנוא רעביא גאלפ יד ןראװעג ןםאגעגםיוא זיא
 םיא טאה הילדג ףיקת רעד ןוא :תױנערופ ןופ םוכ םעד טגײנעגםיוא
 ןוא םיא ראפ ןעמונעגנא ךיז ןבאה טײל יד טרעײנ ןענעגרה טלאװעג

 :טצישאב םיא

 טאה ןוא ןעײרש וצ טרעמעג ץלא ךאנ קוביד רעד טאה ןונ ןוא הנהו
 :דניז ענײז ףיוא שינעצכא ןוא גאלק טימ ןעװעג הדװתמו ךיז

 םיא טימ טאה יז ןוא ןײטש ןרעװש א ןביוהעגפיוא טאה השא יד ןוא
 טשינ טוט יז יװ אלפ א ןעװעג זיא סע ןוא :ץראה ריא ףיוא ןגאלשעג
 עקראטש ײרד ןעד ןבראש םעד ןרעטעמשעצ ןוא רענײב עריא ןםיוטשעצ
 עריא ןיא ןוא : טרא ןופ ןריר טנאקעג טשינ ןײטש םעד ןבאה טײלסנאמ
 ןיהא טרעגלאװעג םיא טאה יז ןוא :לרעדעפ א יװ ןעװעג רע זיא טנעה
 ןציפש יד זיב ןרעטש ריא ןופ ףוג ריא ןופ גנעל רעד רעביא קירוצ ןוא
 יכדרמ ׳ר דיםח רעד ןוא :םײררעביא ןא לאמ ליפ יוזא ןוא רעגניפ
 ןעײרש וטםוט םוראװ :טגערפעג ןוא ןדנעל ענײז טרוגעגנא טאה ל״ז ףםױ

 ;רעצ ליפ יוזא םרוג ריד טםיב ןוא

 טימ ןוא לוק ךיוה א טימ טרעפטנעעגפא טאה קוביד רעד ןוא רמאױ
 ןעד :ןעײרש ןוא ןענײװ ןוט טשינ ךיא לאז יוזא. יװ :שער
 ןעװעג אמטמ ךיא באה עקידעבעל יד ןשיװצ ןעװעג ךאנ •ןיב ךיא ןעװ
 ןופ םאטש ךיא :הרותבש תורבעה לכ ןעװעג רבוע ןוא המשנ ןײמ
 ריב ןפיוז סאװ ןעגנױ עגנירג יד ןופ ןעװעג טראד ןיב ךיא ןוא ןילבול
 ךיא ןוא :רעזײה ןרוה יד ןיא קיטםול ךיז ןכאמ ןוא ןקירעבראה יד ןיא
 :טגרעצרעד םיא ןוא טאג ןופ ןטאבעג עלא ןיא טקינעפשעגרעדיװ באה

 באה ךיא ןוא הכאלמ א ןוטעג ךיא באה תבש ןופ גאט ןקילײה ןיא
 באה רופיכ־םױ םוא ןוא :תורוםא תולכאמ ערעדנא ןוא ריזח ןםעגעג
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 דימ ןוא זייוו ןעקנורטעג ןוא הדועס א טכירעגגײא ץארט םוצ ךיא
 :תופועו תויח תומהב ףיוא טרעיוהעג ךיוא ןוא תוצירפ טימ ןבעגעגפא

 ןיד ןײק אטשינ זיא םע םאד טכאדעג באה ךיא ןעד רימ וצ זיא יױו
 םימשה ןמ זיא הרות יד םאד טנקײלעג באה ךיא ןוא ןײד ןײק ןוא
 ןטלאשעג ײז ןוא םימכח ידימלת עלא דנאשוצ טכאמעג באה ךיא ןוא
 טייהניואװעג יד זיא םע יװ טניה יד ףיוא טצײרעגנא ןוא הפצוח טימ
 ןוא גאלש ערעװש יד ןעמוקאב ךיא באה םואתפ הגהו :םיצל יד ׳ץפ
 :ריא ןופ ףיוא טשינ רעמ טייטש ןעמ םאוו טײקפאלש א יוזא זיא םאד

 רעבא :ףום ןײמי ןעמוקעג זיא סע םאד ןעזעג ליואװ באה ךיא ןוא
 קינעטרעטנוא טשינ ךיא ןיב םיעשר יד ןופ רעגײטש רעד זיא׳ם יװ
 ראפ ןוא םונהיג ןופ ריט רעד ייב קיקענטראה ןבילבראפ ןוא ןראװעג
 ־עג ךימ ןבאה ײז ןוא ןלעזעג ענײמ רימ וצ ןעמוקעג ןעגעז טיוט ןײמ
 ןוא :ןרעיודאב וטםוט [ןעמאג ןײמ ןעװעג זיא יוזא] םהרבא טגערפ
 טשינ ךיא ביולג טציא ךיוא סאד ץלאטש טימ טרעפטנעעג ײז באה ךיא
 ןײמ ראפ באה ךיא ןוא טלעװ רעד ףיוא רעפעשאב א אד זיא סע סאד

 :גנונעקייל ןיא ןעגנאגעגםיוא ךיא ןיב יוזא ןוא טרעטםעלעג הריטפ

 רעדײא ךאנ ןוא ןבראטשעג ןיב ךיא יװ ףכית ןעװעג זיא םע ןוא ייהיו
 ןבאה דרע רעד ףיוא טגײלעגקעװא ןוא ןביוהעגפא ךימ טאה ןעמ
 ךימ ןענוגאב ןבאה ײז ןוא :תוער תוחור ײרד ןטפאהאב רימ וצ ךיז
 סיפ יד טימ ןטערטעג ךימ ןבאה ײז ןוא •תױרזכא ליפ טימ ןקינײפ וצ
 זיא םע סאד ןעזעג ןיוש באה ךיא ןוא :םישק םירוםי ןוטעגנא רימ ןוא
 טײצ עצנאג יד ןוא :טעפש ןעװעג ןיוש זיא םע ראנ שנוע ןא אד אי
 טנאהרעלא טפאשראפ רימ ײז ןבאה טקעדעגוצ ןגעלעג ןיב ךיא םאװ
 באה ךיא ןוא :ןבעגוצרעביא־ טלאמעג טשינראג זיא םע םאװ םײונע
 ײז רעבא ןוקית א רימ ראפ ןעניפעג ןלאז ײז םיבורק ענײמ ןפורעג
 א ןעװעג ןיוש ןיב ךיא ןעד לוק ןײמ ןרעהרעד טנאקעג טשינ ןבאה
 ןוא רעטנזיוט־ןעצ ןפאלעגבאנ ןענעז היװל ןײמ ךאנ ןוא :ןנימ־רב
 םאװ רעדנייק ענײמ ןעװעג עלא ןענעז ײז ןוא :תופילק ןםאילימײלימ
 ןוא :תורוםא תולועב ןוא ירק תאמוט ךרוד ןפאשאב ןוטעג באה ךיא
 :ץינערג א ןא ראג ןעװעג זיא דנאש ןײמ ןוא עטאט ןפורעג ךימ ןבאה ײז
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 טקעדעגוצ ןוא בורג ןיא טגײלעגנײרא ךימ טאה ןעמ יװ ןוא רשאכו
 ךאלמו רעד רימי וצ ןעמוקעג זיא דרע ןפיוה ןטצעל םעד טימ
 רעביא טור רעקידרעײפ ןײז טימ ןוטעג פאלק א טאה רע ןוא :המוד
 טאה רע ןוא :ןראװעג ןטלאפשעג ךײלג זיא רבק סאד ןוא רבק ןײמ
 טקנעדעג טשינ באה ךיא ןוא ןעמאנ ןײד זיא יװ ךמש המו ןפורעג
 טאה ךאלמ רעד ןוא :טנװאדעג טשינ באה ךיא ןראװ קוספ םעד
 טשיג םיוזראפ לארשי יהלאב עשהפ וד החורס הפט וד ײרשעג א ןוטעג
 טרא ןײד ןעד :עלקה ףכ ןיא ילפ ןוא רבק סאד ךײלג זאלראפ ןוא
 :םירשכ םישנא ןוא םיקידצ ליפ ןעור סע ואװ ןימלע תיב ןפיוא טשינ זיא

 רימ ןופ ןסירעגפארא טאה רע ראנ םיא ײב ןטעב טלאװעג באה ךיא ןוא
 ךימ ןוא טור רעקידרעײפ ןײז טימ ןגאלשעג ךימ ןוא םיכירכת יד

 :ןבירטראפ

 תוחור םידש תוגחמ עסיורג טרעיולעג ןיוש ןבאה ןסיורד ןופ ןוא הנהו
 רימ ףיוא ןפראװ וצ ךיז טײרבעגנא הלבח יכאלמ ןוא םיקיזמ
 טימ טנגעגאב ךימ ןבאה ײז ןוא :ןסײרעצ וצ ךימ ןוא ןראצ סיורג טימ
 ןוא טפײפעג ןוא געיעג א רימ ףיוא טכירעגנײא ןוא טאפש ןוא סעכ
 באה ךיא :רעדלעװ עטסיװ עלא רעביא טגאיעג ךימ ןוא טעילוהעג
 ןעװעג טשינ זיא סע רעבא ןענירטנא ןוא ײז ראפ ןפיולטנא טלאװעג
 טרעדײלשעג ןוא ןפראװעג ךימ ןבאה ײז ןעד שינעטלעהאב ןײק רימ ראפ
 רעד ןוא סטכער ןופ ןגיוצעג טאה רענײא :טאלב ןסירעגפא ןא יװ
 טכאנאב ןוא גאטאב ורוצ טזאלעג טשינ ךימ ןוא סקניל ןופ רערעדנא
 טעמראפ ןײז ןטלאװ ןעלמיה עלא ןעװ :טסגנא ןײמ טימ טײרפעגי ךיז ןוא
 טנזיוט א ןבײרשאב טנאקעג טשינ ןעמ טלאװ טניט ןרעסאװ עלא ןוא
 ןיא ןראװעג לגלוגמ ךיא ןיב דחפ סיורג ןופ ןוא :דײל ענײמ ןופ קלח
 ־פא טשינ ןעװעג רעצ ןײמ זיא אד ךיוא רעבא :םיוב א ןופ טאלב א
 ךיא באה טניװ ןיא טלקאשעג ךיז טאה טאלב סאד ןעװ ןעד ןצאשוצ
 :שטנעמ רעקידעבעל א ןײז טלאװ ךיא ךײלג טרעטאלפעג ןוא טרעטיצעג

 רימ םינאלװײט יד ןבאה טאלב םעד ןיא ןסעזעג ןיב ךיא גנאל יװ ןוא
 ןעד סיורא טזומעג באה ךיא רעבא :סטכעלש ןײק ןוט טנאקעג טשינ
 :ןסיבעג ךימ טאה רע ןוא םראװ א טפאכעגנײרא ךיז טאה טאלב ןיא

 ךימ רעדיװ תולײח עצראװש יד ןבאה יוזא םיו*^ ןיב ךיא ראנ יװ ןוא
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 ןוא ןשינעטםיװ עלא ןיא טרעליוקעג ךימ ןבאה ײז ןוא טלגנירעגמורא
 זיא סע ןעװ ןוא :םרעטאנרעפיפ ןוא ןשידקע ןעגנאלש לופ תױרבדמ
 זיא טראד ךיוא ןוא ;שארפ א ןיא ןײרא ךיא ןיב גנע ןראװעג רימ
 שארפ א ןיא ןציז טשינ ןאק שטנעמ א ןעד רעטיב רעײז ןראװעג רימי
 שארפ יד ךיוא ;רעםאװ קידנעקניטש ןיא ןוא פמוז ןיא ךיז טעמדיװ סאװ
 ךיוב ריא ןוא תופמ ליפ ןעמוקאב טאה יז ןוא רעצ ןופרעד טאהעג טאה
 ־עג לגלוגמ לאמ וצ לאמ ןופ ךיא ןיב יוזא ןוא :ןראװעג ןלאװשעג זיא
 ןסעזעג ןראי המכ ךיוא ןיב ךיא ןוא :שינעפעשאב רעדנא ןא ןיא ןראװ
 ענײמ ןבירעג רע טאה טײרדעג ךיז טאה רע ןעװ ןוא ןײטשלימ א ןיא

 :ץינערג א ןא ןעװעג זיא קיטײװ ןײמ ןוא רעדילג

 וטםיב םוראװ קוביד םעד טגערפעג טאה ףםױ יכדרמ ׳ר ןוא לאשיו
 רעביא טקיטכעמאב ךיד וטסאה יװ ןוא השא רעד ןיא ןײרא
 א זיא הילדג סאד ןםיװ טײז :טגאזעג טאה קוביד רעד ןוא :ריא
 ןעװעג אמטמ בײװ ןײז טאה רע ןוא םיעכהל רמומ א ןוא רקיעב רפוכ
 ןוא :הטילש ריא וצ טאהעג ךיא טאה םורעד ןוא תואמוט המס טימ
 ןופ רעײפ א ןעגנערבוצפיוא טרעגאב השא יד טאה גאטראפ לאמנײא
 :טיונק יד ןדנוצעגנא טשינ ןבאה ןעקנופ יד ןוא רענײטשלזיק ײװצ

 םאד באה ךיא יװ ןוא :ןטש ןופ ןעמאנ םעד ןפורעגנא טאה יז ןוא
 ;בײל ריא ןיא ןײרא ךיא ןיב טרעהרעד

 רעכלעװ ךרוד חור םעד טגעדפעג טאה ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר ןוא רמאיו
 קוביד רעד ןוא :השא רעד ןיא ןעגנורדעגנײרא זיא רע גנונפע

 ;םוקמ ותוא ךרוד.ןײרא זיא רע סאד טרעפטנעעג טאה

 ןגאלשעג טאה ןוא ןענאטשעגפיוא ףסױ יכדרמ ׳ר זיא טלאמאד
 ־עג ךיז ןבאה טײל עקירעביא יד ךיוא ןוא :חצר תוכמ ןהילדג
 ־םיוא ןוא טולב ןײז ןםאגראפ ןוא טלײבעג םיא ןוא םיא רעביא ןפראװ
 רעד ףיוא ןלאפעגרעדינא זיא רע זיב דראב ןײז ןופ ראה יד ןםירעג
 קיצרעפ ןגאלשעג םיא טאה ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר ןוא :טכאממוא ןיא דרע
 ןוא :רעםאװ יװ טצירפשעג טאה טולב ןײז זיב תוקלמ קיצרעפ לאמ
 סאװ שינעקנעפעג ןיא ןפראװעגנײרא ןוא ןעמונעג םיא ןבאה טײל יד
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 זיא רע ןוא ענוק רעד וצ ןדנובעגוצ םיא טאה ןעמ ןוא :שילאפ ןיא
 םיניד־יתב יד ןיא ךיוא ןעד :ןיד ןײז ןטראװאוצפא ןבילבראפ טראד
 טאה ײז ןופ ליפ ןוא סרעכאמ־ףושיכ טפשמעג ןעמ טאה םײוג יד ןופ
 טלעטשעגקעװא טאה ןעמי ןוא :רעטײש םעד ףיוא טנערבראפ ןעמ

 :ןטיה וצ םיא רמוש א



 די

 הץןישבב ז\ז\יזג

 ןיא ןוטעג הילדג עשר םעד טאה ןעמ יװ ןעװעג זיא םע ןוא יהיל

 עקראטש יד ןטאבעג טאה ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר ןוא שינעקנעפעג

 וצ שרדמ־תיב ןיא יורפגנױ יד ןעגנערב ןלאז ײז טרא םעד ןופ טײל

 טקינײפעג יז טאה קוביד רעד ןעד :ער הור םעד ריא ןופ ןבײרטראפ

 לאז ןעמאג םטאג םאד טכארבעג ןוא ןשיגרעטאמ טנאהרעלא טימ

 :םיורג ןעװעג זיא ריא טימו דײלטימ םאד ןוא טכעװשראפ ןרעװ הלילח

 ףיוא השא יד ןעמונעג ןוא טרעדעפעג ךיז םורעד ןבאה טײל יד ןוא

 יד ןוא :ףיוה לוש םוצ ןגארטעגקעװא קנאדרעביא יז ןוא םמערא יד

 יז ןטלאװ תוהוכ יד ךײלג ןגיװשעגליטש השא יד טאה טײצ עצנאג

 טנענעג ןבאה יײז יװ ןוא :דניק א יװ טרעײג ןעװעג זיא יז ןוא טזאלראפ

 וצ ןענוגאב קוביד רעד טאה יוזא שילאפ ןופ ריט רעד וצ ריא טימ

 רעהא זיב טשינ ךימ טרעטנענרעד עטינ לוק ךעלרעמאי א טימ ןעײרש

 ןראװעג זיא ףור ןײז ןוא ריװא ןקילײה םעד ןדלוד טשינ ןאק ךיא ןעד

 םיא וצ טכראהעגוצ טשינ ןבאה טײל יד רעבא :טײװ ־אןג ןעמונראפ

 טאה יז ךיוא ןעװ דלאװג טימ שרדמ־תיב ןיא ןגארטעגנײרא יז ןוא

 זיא םאװ טכאמ א יוזא טימ טקריװעג םאדלא טאה יז ןוא : טרעװעג ךיז

 םעד ןופ ןעמוקעג זיא טפארק ריא ןעד רבג א ײב ךיוא טלאמעג טשינ

 :ל״גכ חור

 יוזא רעמעלאב םעד ףיוא ןגיל ןבילבעג זיא השא יד יװ ןוא היהו

 ןבאה עלא םאד ןײװעג א ןיא ןכארבעגםיוא קוביד רעד טאה

 טײלםנאמ ךיוא ראנ םישנ זיולב טשיג ןעד :םיא טימ טנײװעגטימ

 קוביד רעד ןוא :טײקידמעראברעד טימ ןעמונעגרעביא ןראװעג ןענעז

 רימ ףיוא םח ןײק ריא טאה םוראװ :טגאזעג ןוא טרעפטגעעג טאה
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 דאד טסײװ ריא :שינעמירג ןוא םורדראפ ןײמ וצ ץלא טוט ריא ןוא

 זיא ןוא דײל ליפ רימ טפאשראפ השודקבש רבד רעדעי םאד ליואװ

 ןוא דאנ טשראפ ןונ :ןקידעבעל א ןופ בײל ןיא לדאנ א וצ ןכילגעג
 רעד וצ ןראװעג ןוטעג רימ דיוד זיא טכערמוא ןא ראפ םאװ טניפעג

 טאה ןעמ ןוא קירבאלש ןוא ףאלש ןעװעג יז זיא רעירפ ןעד :השא

 ־נא דיז ןעגנואװצעג ןעװעג זיא יז ןוא דעלכיאי טימו ןזײפש טזומעג יז

 רימ ןגעװ ןופ יז זיא טציא ןוא :השלוח תמחמו ןקעטש א ףיוא ןענעלוצ

 ןוא תואשמ ערעװש ןביוהוצפיוא טכאמראפ יז ןוא טקיטפערקעג ןראװעג

 סאװ ץלא ןוט וצ ןוא רעדײלק עמיראװ ןא טלעק רעד ןיא ןײגוצמורא

 דײא טאה ריא םאד רעמ רעד זיא םאװ טנײה :טםולג ץראה ריא

 באה ןוא ידוהי א ןיב דיא םאד טרפבו ןצײר וצ דימ טלמאזעגפיונוצ

 ןופ טלאטשעג םאד ןבאה ײז ןופ לײט :םינוציח יד ראפ טכרופ ליפ

 לטײא זיא ץיונש רעײז רעטנוא טפיג רעד ןוא פעק טכא טימ םיריזח

 דײלג רענרעה יד טימ ןםיוטש ײז ןופ ערעדנא ןוא :תװמלצ ןופ רעײפ

 ־אב זיא לעפ רעײז ןוא :םיריעש ןפורעגנא ןרעװ ײז ןוא סרעדיװ יד

 ןקערשרעד וצ ידכב ןראד ןופ ןענעז ראה ערעײז ןוא דעפ טימ טקעד

 דיא אנ :דשוח ירה יד רעטניה זיא ןײבעג רעייז ןוא עקידניז יד

 רעװש דיא ןוא ףיג ריא ןיא ןציז וצ שינעביולרעד א רימ טייג דײא טעב

 יװ ןטיהפא יז לעװ דיא ןוא ןרעװ טמירקעג ריא טעװ ראה ןײק םאד

 ־ראפ ןוא שינעגעגאב ןײק ןפערט יז לאז סע גיוא ןופ לפאצראװש םאד

 ןגירק לעװ דיא זוא ןרעװ לופ טעװ לטםעמ סאד ןעװ ןוא :גנובראי

 יז דיא לעװ יוזא םישדח ב״י םונהיג ןיא ףארטש ןײמ ןדײל וצ תושר

 :ןדירפ ןיא ןזאל ןוא ןדניבפיוא יז ןוא גנולכיורטש םוש ןא ןזאלראפ

 םעד טימ המרע טימ ןבארפשעג ץלא םאד טאה חור רעד ןוא חורהו

 ןבאה םע ןוא :ײז ןופ ןטעפש וצ ןוא טײל יד ןראנוצפא ןײמ

 ־עגוצ תומימת רעײז ןיא ןבאה םאװ טײל עטושפ ןענופעג ןטראד דיז

 טרעגאב ןוא ראװ ןענעז ײז םאד קוביד םעד ןופ דײר יד וצ טביולג

 ־ראפ טאה ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר דיסחה רעבא :טניושעג ןרעװ לאז רע

 רע ןוא לבוקמ רעםיורג א ןעװעג זיא רע ןעד תומזמ ענײז ןענאטש

 פא רעק ןוא ריא ןופ פא דיד דײש טרעײנ ןײנ :טגאזעג םורעד טאה

 דיז טקישעג םע ןעד ןטערט טוט יפ ןײק ןוא ןעײג ןשטנעמ ןײק ואװ
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 טאה ףםױ יכדרט ׳ר יװ ןוא :עקידעבעל יד ןשיװצ ןײז טםלאז וד טשינ

 תומש עקילײה ןעװעג ןװכמ רע טאה יוזא דײר עקיזאד יד טדערעג

 יד טכאמעג ןוא םיפורצ ןעװעג ףרצמ ןוא םידוחי ןעװעג דחימ ןוא

 :ןח יעדױל עודיכ תופקה ןוא םילוגע

 ־עגגא ןוא דײר עכײװ ןדער וצ ןטימראפ חור רעד טאה םלאמאד זא

 ־זאנ ענײז ןיא ןטאזעגפיוא טאה רעײפ א ןוא םישק םירבדב ןעגגאפ

 :טרעטיצעג ןבאה טנעװ יד םאד לוק א טימ ןפורעג טאה רע ןוא רעכעל

 ענײד ןופ דניזעגזיוה םאד זיא רעװ ןוא ןעד וטזיב רעװ התא ימ

 וטםנײמ : רימ ןגעק ןײגוצםיורא טםכארט וד םאװ ןרעטלע

 ןײנ :הלבק ןיא םכח א ןוא םש לעב א טזיב וד םאד קיטפאהראװ ןעד

 :ןײז לעופ טשינראג ןענאק תומש ענײד ןוא רומיג ץראה םע ןא טזיב וד

 יװ ןפלעה ןלעװ ײז זנכשא ןושלב טראװכירפש א טגאזעג טאה רע ןוא

 ןוא ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר םעד טכולפעג טאה רע ןוא םעקנאב ןטיוט א

 יד טניז טרעהעג ןראװעג טשיג זיא םעפע יוזא םאװ תונציל ןבירטעג

 יכדרמ ׳ר דיםח םעד םיוא טכאלעג טאה לבעפ םאד ןוא טײטש טלעװ

 ־עג טאה.קוביד רעד ןעד םשה לוליח א ןעװעג זיא םע ןוא :ל״ז ףםױ

 ןעװעג זיא םע ןוא טכאמעג ראנ םוצ ךיז ןוא דײר עקיטיוצ טדער

 טנכערעגםיוא גגוצ רעטאלג א טימ רע טאה רעיופ :אלולטו אכוח א

 יד ןפורעגנא ןוא שינעגראבראפ ןיא ןוטעג טאח רעדעי םאװ דניז יד

 ןעקנעדעג ײז ביוא טגערפעג ןוא ןגיוא יד טימ ןעקנואװעג ןוא ןעמענ

 ןעד :רעדימראה א ןענאטשעגפיוא זיא םע ןוא טראד ןוא אד הזכו הזכ

 טקעלפטנא ןוא םידבכנ יד ןופ רעבײװ יד טכאמעג דנאש וצ טאה רע

 ליפ ףיוא ןעװעג זעל איצומי ןוא ןעװעג הנזמ טאה ןיציבר יד םאד

 ־עשראפ תמחמ ןוא :תופיצח ןוא םילוזלז טימ ץלא םאד ןוא תוחפשמ

 זיעמ טאה רע ןעד ןענעקײלוצפא םיא ןטםאמראפ ךיז רעגייק טאה גנומ

 ןכעלטיא ןבעגעג ןוא ןשינעליוהראפ טקעדעגפיוא ןוא םינפ ןיא ןעװעג

 לצראװ א טאה יז םאד טנאמרעד רע טאה השא ןײא :ןכײצראװ א

 א רעדא קעלפגינאה א טאה יז םאד רערעדנא ןא ,טםורב רעד רעטנוא

 זײל ןוא ץארק א ןוא עילוג א ןוא טכעלפראה א ןוא ךארבלקגיװ

 וגיבש םירבד טרעפטגעעגרעביא ךיוא טאה רע ןוא :טיוה רעד רעטניה
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 זעגנוזעג ןוא טכאמעג קיטםול ךיז רע טאה םעדכאנ ןוא ;ל״דו הניבל

 סע ןעד טניוטשרעד ןבילבעג ןענעז עלא םאד םארג םוצ ץלא ןוא רעדיל

 ןוא :םישודיח עכלעזא ןזײװ לאז השא ןא סאד רעגײטש רעד טשינ זיא

 ןשטנעב ײז יװ ץכעריפ רעײז ןוא רעבײװ יד םיוא טםאפשעג טאה רע

 הװקמ ןיא תױװעה ערעײז ןוא םעברא ןביולק ןוא הלח ןעמענ ןוא טכיל

 ־ראפ וצ ײז תועשר טימ ןוטעג ץלא םאד טאה רע ןוא :לוש ןיא ןוא

 עמורפ יד ןפורעג טאה רע ןוא :ןענאמ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןסואימ

 ־רומח ךראפ שיקעל פארט ונײהד זנכשא ןושלב ןשינעמענוצ טימו טײל

 ןיא ךיוא ןוא המודבו קאב ןוטלאק למעל רעלקעמעקשופ שיומש לזײא

 ־טנעק ליפ טימ הלכ ןתח ןעגנוזאב טאה רע ןוא :שינוױ ןוא שיליופ
 ןוא ןריפ ןגײל א ןוא ץנאט הפוח א ןוא םנקעדאב א טליפשעג ןוא טפאש

 ילב ערעדנא ןוא קאזלדוד לבמיצ טײלפ ןופ תולוק יד טכאמעגכאנ

 םאװ תועונת יד ןופ ןוא ןצפעל ענעםאלשעג טימ ץלא םאד ןוא הניגנ

 רעצרעה יד ןבאה ןשינעמירקכאנ עריא ןופ ןוא טכאמעג טאה השא יד

 טײל עגנירג ןעװעגײב ןטראד ןענעז םע ןוא :רעםאװ יװ ןײגעצ ןוטעג

 גנואעז םאד ןעזעג ןבאה ײז יװ ןוא לוגליג ןיא טביולגעג טשינ ןבאה םאװ

 ןגאלשעג ןוא רעמינפ יד ףיוא ןלאפעג ײז ןענעז יוזא ןגיוא ערעײז ןופ

 זיא שער רעד ןוא רעדײלק ערעײז ןםירעצ ןוא טםורב רעײז ףיוא

 :םיורג ןעװעג

 טזאלעג ןוא טקראטשעג ךיז ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר טאה ןאד ןלזחתה זא

 ־ײװ ןוא םקאװ ןוא ךעלעגענ ןוא ןאפרעײפ א ןעגנערב

 טאה רע ןוא :ןליוק עקידנעילט ןוא רעצכעטײרק ערעדנא ןוא ךיור

 סאד טכארבעגניירא טאה ןעמ ןוא טביל עצראװש ןדניצוצנא ןליופאב

 ןעצ ךאנ ןוא לטיק א ןיא טליהעגנײא ךיז טאה רע ןוא טערב הרהט

 טאה רע ןוא :תורפוש ןעמונעג ןוא ןיליפתו תילט ןוטעגנא ןבאה טײל

 ןוא טײקינײר א ןגיוצעגםיורא ןוא שדוק ןורא ןופ ךעלריט יד טנפעעג

 ןבײרט־^פ ןוא ןײז םירחמ ךיד לעװ ךיא ןעד םיורא ײג קיפ ;ןפורעג

 רעד ףיוא ןצריװעג ידלא ןוטעגפיורא טאה רע ןוא :תופיקת טימ

 זיא םע ןעד תרוטק ןופ ךיור א ןעגנאגעגפיוא זיא םע ןוא ןאפרעײפ

 :הפילק יד טקיליטראפ תרוטק ןופ ךיור רעד םאד טנאקאב ליואװ

 :היה ךכו
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 ןדפ ךיור ןקילײה םעד טפאנשרעד טאה חור רעד ■^נ יװ ןעד יכ

 זעגנורפשעג זקלאב םוצ זיב זיא ןוא הרמו הלודג הקעצ קעצ תרוטק

 זענורעג זיא םיוש א ןוא ליד םעד רעביא ןפראװעג ךיז טאה השא יד ןוא

 רעד טאה ןענרעצרעד וצ ידכ ןוא :ל״ר הפכנ ןיא יװ ליומ ריא ןופ

 קעדוצ יד ןוא פאק ריא ןופ ביוה יד דרע רעד וצ טדעדײלשעג חור

 וצ ןוא הװרע ריא ןזײוו וצ טינקעגרעדינא טאה יז ןוא בײל ריא ןופ

 ־מואראפ ןוא ןעװעג ןיתשמ טאה יז ןוא :תורז תובשחמ וצ ןעגנערב

 יװ טרעײנ ןראװעג ןענעז ןטםירב עריא ןוא שודק םוקמי םאד טקינײר

 ןבאה טײל ןעצ םאד םיורג ןראװעג זיא ךיוב ריא ןוא טראה יוזא רענײטש

 םורא טזדלאהעג יז טאה םופ ןקניל םעד :ןפמירשנײא טנאקעג טשינ םייא

 ץלאה יװ ףײטש טקערטשעגםיוא יז טאה ןטכער םעד ןוא ןקאנ ריא

 ןוא :ל״ר רענעגנאהעג א ייב יװ טצראטשעגםיורא טאה גנוצ ריא ןוא

 ־עגפיוא ןענעז ןעײרשעג דלאװג יד ןוא ןגעלעג יז זיא דנאטש אזא ןיא

 עריא ןופ ןטלאפשעג ןראװעג זיא דרע יד ןוא למיה םוצ זיב ןעגנאג

 טולב טימ ןכארבעג יז טאה הלהב יד ןרעמ וצ ךאנ ידכ ןוא :תולוק

 ־זאנ עריא ןופ טפירטעג טאה םע ןוא שממ תפונט ןוא רעטײא ןוא

 ריא ןופ ןעגנאגעג ןענעז םע ןוא ןרעיוא יד ןוא ןגיוא יד ןופ ןוא רעכעל

 לאמ מיא :טפאלשראפ ןראװעג ליפ ןענעז לביא תמחמ ןוא : ןטניװ

 ןוא טצרעקולשעג ןוא טנײװעג יז טאה לאמ ןײא ןוא טכאלעג יז טאה

 ךיור א ןעגנאגעגפיוא זיא הפרותה םוקמ ןופ ןוא :ןײצ יד טימ טצירקעג

 ןםעזעג זיא חור רעד ןעד תױנקדצ םישנ המכ טגאזעג תודע ןבאה םע יװ

 םאװ תונז ןופ תועונת טכאמעג ךיוא טאה יז ןוא :ל״נכ טכארט רייא ןיא

 ריא וצ טרירעגוצ טאה ןעמ ןעװ ןוא :ןבעגרעביא טשינ ךיז טזאל םע

 יוזא הציצ א ןופ םידאפ םירד א רעדא המש א ונײהד ךאז עקילײה א

 ןיא ןגיולפעג שממ זיא ןוא ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז יז טאה

 ןצילב ןוא ןרענוד טימ ןראװעג ןוטעג זיא ץלא םאד ןוא :טפול רעד

 ןבאה ןעלכענק ערעײז ןוא שינעקערשרעד א טפאכעגמורא טאה ךם א ןוא
 זדנוא וצ זיא ײװ :ןפורעג ןבאה ײז ןוא טפאלקעג ןרעדנא םעד ןיא םנייא

 :הלילחו םח השודק יד טקיטלעװאב האמוט יד ןעד

 עקות לעב רעד ןוא העיקת ןפורעג ל״ז ףםױ יבדרמ ׳ר טאה ןאד זא

 ןיב ךיא ןפורעג טאה ל״ז ףםױ יכדרמ ׳ר ןוא :ןזאלבעג רפוש טאה
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 ביוא פאק ןײד ףיוא ןלאפ ןלאז תומרח ןוא תוללק עלא :םירחמ ךיד

 ןזח רעד ןוא :חשא רעד ןופ ףוג םעד ןזאלראפ ףכית טשינ טסעוז וד

 ןופ פאק םעד ףיוא שא טישעג טאה רע ןוא החכות יד טנעײלעג טא,ר

 יד ךיוא שרדמ־תיב ןיא ןעמוקעגנא ןענעז שער ןופ ןוא :השא רעד

 זיא םע סאד ןעזעג ןוא טקובעג ךיז ןבאה ײז ןוא רמוכ רעד ןוא םײוג

 ןופ לײט ןוא :הרז הדובע רעד וצ ןוטעג הלפת ןוא ןביוא ןופ ןכײצ א

 א זיא יז ןעד טײטעג ןרעװ לאז השא יד םאד טגנאלראפ ןבאה ײז

 לפעק־עקליפש ןײק םאד טקירדעגוצ ןענאטשעג זיא ןעמ ןוא :הפשכמ

 :טפאשגנע ןא ראג ןעװעג זיא םע ןוא ןעגנורדעגנײרא טלאװ

 ןוא םרח םעד ןופ ײרפ ךימ ךאמ ןפורעג טאה קוביד רעד ןוא ארקיו

 רעמ ןאק ךיא ןעד ןײגוצםיורא קיליװטוג טײרבעגנא ןיב ךיא

 ןוטעג טאה ל״ז ףסױ יכדרמ ׳ר ןוא :השודק רעד ןגעק ןײטשײב טשינ

 תױנשמ ןענרעל םיא ךאנ טעװ רע םאד טגאזעגוצ םיא ןוא רעגאב ןײז

 םעד ןוטעגפא םיא ןופ ןוא טםײרטעג םיא טאה רע ןוא ןגאז שידק ןוא

 ־עג ןוא טקנעדאב ךיז ער חור רעד טאה םעדכאנ ףכית רעבא :םרח

 ׳ר ןוא :םיורא טשינ ליװ ךיא ןוא טוג אך רימ זיא סע ןײנ :ןפור

 ־אב ןוא טנראװעג ןוא ןעװעג םירחמ רעדיװ םיא טאה ל״ז ףסױ יכדרמ

 טגײלעג קר טאה קוביד רעד,ןעד תועש המס טמיוזעג טאה םע ןוא ןריואװש

 טםיורגעג ךיז טאה רע ןוא :גנוצ רעד טימ ןשארדעג ןוא טשלעפעג ןוא

 טאג ןיא טנקײלעג ןוא םישודקה תומש ראפ טםגנא ןײק טאה רע םאד

 טפארטשעג וטםרעװ םוראװ טגערפעג םיא טאה ןעמ ןעװ ןוא :אוה ךורב

 יוזא ןוא :עבטה ךרד א ןוא ףארט א זיא ץלא םאד טרעפטנעעג רע טאה

 ־רעביא ןלעװ לאז ןעמ ןעװ ןוא :טײקלטײא ןײז ןיא ןבילבראפ רע זיא

 ןוא ןוטעג טאה חור רעד םאװ םעד םעלא ןופ קלח טנזיוט א ןבעג

 וצ גנוצ יד ןעװעג ץרוק טלאװ יוזא הפ לובינ ןוא דײר טאפש ענײז

 ךעלרעפנײשאב טאה רעדעי ןעד :ןבײרש םוצ ןגיוב רעד ןוא ןלײצרעד

 ןרעקוצמוא ךיז ץראה ןײז ןוטעג ןוא טאג ןופ רעדנואװ םאד ןעזעג

 ןראװעג זיא ןקיטכעמלא ןופ ןעמאנ רעד ןוא :למיה ןיא רעטאפ ןײז וצ

 :טקילײהעג

 ףור א טאה חור רעד ןוא טכאנראפ ןעװעג זיא סע ןוא ברעב יהיו

 ןופ ףוג םעד ןזאלראפ ךײלג לעװ ךיא ךײא טיה ןוטעג
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 ןײק אד רעמ ךיא באה תועבשה ןוא תועיקת יד תמחמי ןדאװ השא רעד

 טאה רע ןוא שילש תועמדב ןענײװ וצ ןעגנאפעגנא טאה רע ןוא :טרא

 שרדמו תיב ןיא ןוא :גנע רימ זיא סע ןעד םימחר רימ ףיוא טעב טגאזעג

 זיא גאט רעד ןעװ רעטניװ םוא ןעװעג זיא םע ןעד טרעמעדעג ןיוש טאה

 ןוא םילהת ךעלטיפאק ןוא םעונ יהיו טגאזעג ןבאה עלא ןוא :ץרוק

 טקור ײרשעג א ןוטעג חור רעד טאה םיצולפ ןוא :םישחל ערעדנא

 יד םאד שינעפוטש אזא ןראװעג זיא דחפ ןופ ןוא :ײג ךיא פא ךײא

 ־רעד ןענעז המב ןוא ןרעדנא םעד ףיוא רענײא ןטארטעג ןבאה טײל

 ןופ יװ ןעזעגוצ עלא ןבאה קילבנגיוא םעד ןיא ןוא :ן־מןװעג טקירד

 םוצ ילפ א ןוטעג טאה םע ןוא רעײפ קיטש א םיורא תא םוקמ ותוא

 :ביוש רעד ןייא ךאל קיכעלײק א טרעיובעגםיוא טאה םע ןוא רעטצנעפ

 ןעװעג ןענעז עלא ןעד ליומ םאד טנפעעג רענײק טאה קערש תמחמ ןוא

 טרעײנ ןגיל ןבילבעג זיא עלעכער השא יד ןוא :טרעוױלגראפ יװ

 רעבײװ יד ןוא :ל״נכ חור ןופ טאהעג יז טאה תוחוכ יד ןעד טיוט יװ

 וצ יז זיוה ריא ןיא ןגארטעג יז ןוא טקעדעגוצ יז ןוא טלײאעג ןבאה

 :תױח ריא ןרעקוצקירוצ ןוא ןקיװקרעד

 טכוזאב יז ער חור רעד טאה םעדכאנ טבענ ליפ ןוא תוליל המכו

 וצ ןכארפשעג ןוא רעטצנעפ ריא ןיא טפאלקעג ןוא

 טימ ןעװעג ןיב ךיא גנאל יװ עז טגאזעג טאה רע ןוא :דײר עטוג ריא

 :קיטכעמש ןוא קנארק וטזיב ןונ ןוא :תואירבה וקב ןעװעג וטזיב ריד

 ןופ תועימק יד פארא םענ ןוא ףוג ןײד ןיא ןײגנײרא קירוצ ךימ זאל
 טדערעג טאה חור רעד ןוא :ןוט ןגינעג ריד לעװ ךיא ןוא זדלאה ןײד

 :טכראהעגוצ טשינ םיא טאה השא יד רעבא דײר עטאלג ןכײלגפעד

 ןוא ריא ןופ ןרעװ טלאצעג טעװ רע םאד טנראװעג יז טאה רע ןוא

 םעד ףיוא ןעד :ןעװעג יוזא זיא םיברה וגיתונװעבו :ןעמענ המקנ

 השא רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רעביױו יד ןעװ ירפרעדניא גאט ןטירד

 ןיוש זיא יז ןוא טיוט ןענופעג יז ןעמ טאה ןוט וצ טכא ריא ףיוא

 עשטיא ׳ר ןוא :ןוטעג טבער ריא טאה ןעמ ןוא :טלאק ןעװעג

 שידק טגאזעג ןוא ןעװעג דיפםמ יז טאה ןאמ רעטשרע ריא םעטאמ

 רע טאה ץינערג א ןא ריא וצ טפאשביל ליפ תמחמ ןוא :רבק ריא ײב

 ראפ ןוא :ןראװעג קנארק זיא רע ןוא ץראה ןײז וצ ךאז יד ןוטעג
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 ןבענ ןײז רבקמ םיא לאז ןעמ טײל יד טגאזעגנא רע טאה הריטפ רעד

 :ונילע ןגי ותוכז :הקישנב ׳ןעגנאגעגסיוא זיא קידצ רעד ןוא :ריא

 ןוא רמוש םעד טדערעגרעביא טאה הילדג עשר רעד ןוא ^שרהו

 ןוא טײק רעד ןופ ןדנובעגפיוא טײהרעליטש םיא טאה רענעי

 זיא ןוא טדמשעג ע״ל ךיז טאה הילדג ןוא :ן^נורטנא ןענעז עדײב

 ןבאה ערעדנא ןוא :םידוהיה ררוצ א ןוא ףאשיב א םוכע יד ײב ןראװעג

 ןענײז םישעמ ענײז עלא ןוא ם״ם רעד ןעװעג זיא הילדג סאד טגאזעג

 :ןענרעלפא ןעמ ןאק השעמו רעד ןופ ןוא :שינעדנעלבראפ לטירז ןעװעג

 טיוט רעד :ןענרעצרעד רענײק לאז אוה ךורב טאג סאד

 ןרעװ טעװ תיליל ןוא :ןטימראפ ןרעװ ןאד טעװ

 :דנע ןא ןעמוק טעװ תולג םוצ :ןטינשראפ

 :טדנעלראפ ןרעװ טעװ ןטש רעד ןוא

 :טלעצעג ןײז ןטכירפיוא טעװ בקעי ןוא

 הניכש רעד ןופ טכיל סאד ןוא

 :טלעװ יד ראג ןליפנא טכעמ

 :הלם ןמא

 םלשנו םת





 וועשערןר ןופ ןברוח רעד





 א

 וונגש 1)ר\2 ןײ\2 ־סירון^ לפװיג ׳ר

 ־הלבק ןיא .ינומדקה שחנ רעד ,ןטש רעד ,ערה־רצי רעד ןיב ךיא

 לאמוצ ךימו ןפור ןדײ .ם״ס רעד רעדא ',לאמם ךימ ןעמ טפור םידפם

 .רבד־לעב רעד

 עמורק ןריפוצםיוא ביל באה ךיא םאד טנאקאב ליואװ זיא םע

 א טימ ןטלא ןא ןריפוצפיונוצ חור־תחנ רימ טפאשראפ םע .םיכודיש

 ■רוחב ןגנױ א טימ — תינלטק א הנמלא עםואימ א ;דיומי רעגנוי

 טימו — לפירק א ;דראב ןײק טשינ ךאנ םיא טצארפש םע םאװ

 ן רעביוט א טימ — ןזח א ;ראנ א טימ ןגולק א ;ראות־תפי א

 באה גוױז ןשילרעטסיוא אזא םענײא .הפוצח א טימ — רעגײװש א

 ךיז טניפעג םאװ ,װעשערק לטעטש םעד ןיא טריפעגפיונוצ לאמא ךיא

 ןוא ןטעפש וצ סאװ ןופ טאהעג ןבאה טײל יד .ןאם ךײט ןופ טנעאנ

 ועמ םאװ ,ךעלקיטש־ץנוק ענײמו ןופ םנײא טײרגעגוצ ײברעד באה ךיא

 .ןײנ ןוא אי ןשיװצ אבה־םלוע ןוא הזה־םלוע ײז ךרוד טרילראפ

 ןײלק א ןיא רטמו־לט א יװ םיורג יוזא זיא װעשערק לטעטש םאד

 עטכידעג טימ טלגנירעגמורא ןטײז ײװצ ןופ זיא בושי רעד .לרודיס
 יד .ןאס ךײט רעד טםילפ טײז רעטירד רעד ןופ .רעדלעװ־ענםאם

 ןופ רעטבערגראפ ןוא רעמערא ןענעז םורא רעפרעד יד ןיא םירעיופ

 ,ןגעװ יד .רעגאמ ןענעז רעדלעפ יד .טנגעג רענילבול ןיא םײוג עלא

 ־עגרעביא ראי ןיא םישדח עגנאל ןענעז ,טעטש ערעםערג ןיא ןריפ םאװ

 ןראפ וצ ײז ךרוד הנכם א זיא סע ןוא רעסאװ ןוױר עטײרב טימ ןטינש

 יד ןופ׳ןגערב יד וצ ףלעװ ןוא ןרעב ןעמוק רעטניװ םוא .רופ א טימ
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 א וליפא זוא ,בלאק א ,וק א ףיוא ןםערפ ײז זא ,טפערט םע ןוא םיבושי

 רעײז ןופ ןעװעטארםיורא ןענעק טשינ ךיז ןלאז םײוג יד םוא .שטנעמ

 .טײקמורק רעדא ,טײקמורפ ךם א טצנאלפעגנײא ײז ןיא ךיא בא,ר ,טנלע

 זיא רעזײ,ד ןעצ עדעי ףיוא .,דלפית א אד זיא לפרעד ןטײװצ ןדעי ןיא

 טםארראפ א טימי ןטראד טייטש רעטומ עקילײ,ד יד .לעפאק א ןאראפ

 ןומ,ד םעד טנאמרעד ןוא ,טנע,ד יד ףיוא לזיוי ןטימו ,פאק ןרעביא לפייר

 ריא טאה ערדנאפ לםאי רעלאטם רעשידײ רעד םאװ ,רזממו םעד ןא

 ןיהא ןעמוק םעיוג עטלא .שדוקה־חור ןופ ףליה רעד טימ טכאמעג

 יד ןיא שינעכערב ןופרעד ןגירק ײז ןוא טײצרעטניװ וליפא. ןעינק

 רעד .םעיםעצארפ םױא־גאט ןײא־גאט ןעײג יאמ שדוח ןיא .ןעקנעלעג

 ךיורײװ רעד .תולוק עקירעזײה טימ טצכעקעלב ןומה רעטרעגנוהעגםיוא

 ןקערשרעד וצ ךימ םוא טקיופ רעקיופ רעקיטכיזדניװש רעד .טקניטש

 םירזממ קילדנעצ א ךעלנײװעג טאה םאװ ,חלג רעד .ןבײרטראפ ןוא

 ־אב ןוא ךיז טמלצ ,ןײטאל ףיוא טצרעקולש ,ףראד ןרעביא ןפיולמורא

 רעד ןיא טשיג זיא ,אי ביוא ןוא ,טשיג ןעמוק םנגער ןײק .טלצגעװש

 םע ךיז טריפ יוזא ןוא .יים־יװ־ייס טביולג קלאפ סאד רעבא .טייצ

 .ןטײצ עטלא טניז

 .רעכעלגעמראפ ןוא רעטײשעג לםיבא ןענעז װעשערק ןיא ןדײ יד

 .םאמ עשלאפ א ןוא גאװ עשלאפ א ןביג ןעמארק יד ןיא רעבײװ ערעײז

 סעטכאמש ײלרעלא ןעפיוק וצ םעטרעיופ יד ןא־ןדער רעפײל־ףראד יד

 ןליונק ,לפאטראק ךעלטרעפ ,ןראק ךעלטםעמ ראפרעד ןעמוקאב ײז ןוא

 .באגוצ א ראפ םעפע ךאנ וליפא לאמא ןוא ,זדנעג ,םעקשטאק ,רעניה ,םקאלפ

 ־רעשטאפ ענרעזעלג לרינש א ראפ הבקנ א ןבעג טשינ טעװ סאװ ןעד

 ,ץים ןטלמוילבעג לײא ןא ראפ ,שיװרעדעלפ ןטבראפעגפא ןא ראפ ,םעק

 טלאז ריא ? רכז ןדמערפ א ןופ טראװ ךעלטנײרפ א ראפ ראג רעדא

 ־ןםקאלפ יד ןשיװצ לאמוצ טפערט ןעמ םאוו ןרעדגואװ טשינ רעבירעד ךיז
 ־עג טימ ךעלטערש עקיגיואצראװש ךעלםקיש ןוא ךעלמיצקש עקיפעק

 ןיא קאמשעג ןפאלש םירעיופ יד .זענ ענעגיובעג ןוא ראה עטלזײרק

 טריפ ןוא ןעורגײא טשינ לװײט רעד טזאל רעביװו עגנױ יד ןוא טכענ יד

 רעפיוקפיוא עשיטאטש יד ואװ ,ןרעײש יד וצ ךעלגעװרעטגיה טימ ײז

 סעבאשז יד ,ןעײרק רענעה יד ,ןליב טניה יד .ײה ןיא ךיז ןרעגלאװ

 ןײלא טאג ןוא ,ןעקניװ ןוא ןכאװ למיה ןיא ןרעטש יד ןוא ןעקאװק
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 עטבײל ןײק טשינ זיא םע .טלא זיא לוכיבכ .סגקלאװ יד ןיא טלמירד

 . . . קיבײא ןבעל וצ דאז

 .װעשערק ןופ ןדײ יד וצ ןרעקמוא דיז רימאל רעבא

 ןםיג רעבײװ יד .פמוז רעטײרב ןײא ראי ץנאג א זיא קר׳אמ רעד

 ־עגנײא בלאה ׳ןגיובעגנײא ןעײטש ןבוטש יד .רעפאשעמאפ יד ןטראד

 ,סעטאמש טימ טפאטשראפ רעטצנעפ יד ׳רעכעד עטעטאלעג טימ ׳ןעקנוז

 יד ןופ תוריד יד ןיא .רעדניר ןופ םרעכנעפ טימ ןגיוצעגרעביא רעדא

 ןײק אטשינ וליפא ןענעז עקינײא ןיא .ןליד ןײק אטשינ ןענעז םינצבק

 א דרוד דיײ רעד סױרא טײג ,ןוױוא םעד טצײה ןעמ ןעװ .םנעמיוק

 ׳ראי ןצפופ ןוא ןצרעפ וצ הגותח ןבאה םאװ העבײװ יד .דאד ןיא דאל

 ףיוא ןציז דעלרעטסוש יד .ןבאה ןוא ןגארט ןופ טרעטלעעג ירפ ןרעװ

 םרעדײנש יד .סעבארקש עטלא טימ דיז ןקםע ןוא דעלקנעב ענײלק
 ־ןטשרעב יד .ןצלעפ עקיזיול טײז רעטירד רעד ףיוא רעביא ןעײרד

 טימ ןעגניז ןוא ראה עשריזח יד ןעמאק ענרעצליה טימ ןעמעק רעכאמ

 א ןבאה רעמערק יד .רעדיל עשינחדב ןוא תוגזח ןעמיטש עקירעזײה

 ןציז ײז ןוא ןוט וצ סאװ טשינראג ,גאט־קראמ ןרעסיוא ,דאװ עצנאג

 עכעלרעדנואװ ןלײצרעד ןוא ארמג ןענרעל ,דיז ןצארק ,שרדמ־תיב ןיא

 ךײא טנאק ריא .ןקאלאקליװ ןוא םידש ,סרעטאנרעפיפ ןופ תױשעמ

 ןײק ףיוא .קעה אזא ןיא ןוט וצ םאװ קינײװ באה ךיא זא ,ןקרעמ

 ײב אטשינ זיא םע .ןטכיר טשינ ןטראד ךיז ןעמו ןאק הריבע רעטכער

 ;ןיראטײנ א פא ךיז טדמש לאמא .גנאלראפ ןײק ןוא חוכ ןײק טײל יד

 סאד רעבא ,תרבועמ טרעװ רעגערט־רעםאװ א ןופ דיומ א זא ,טפערט סע

 ןײק ןעמוק ןטלעז רעבירעד געלפ ךיא .סאפש קינײװ רימו טפאשראפ

 .װעשערק

 ןיא ןוא םידיגנ עכעלטע ךיוא װעשערק ןיא ןעװעג רעבא ןענעז ,ונ

 ךיא באה םרעדנוזאב .ןריםאפ םעפע ןיוש ןעק זיוה ךעלגעמחאפ א

 ,װעשערק ןופ ריבג ןטםערג םעד ןופ זיוה םעד ףיוא גיוא ןא ןפראװעג

 רעד יװ ןלײצרעד וצ גנאל וצ טרעיודעג טלאװ׳ס .רוש לפמיג ׳ר

 ןיא טגיואװעג רעירפ ראג טאה רע .װעשערק ןײק ןעמוקעג זיא לפמ^יג ׳ר

 — םנטשרע װעשערק ןײק טיא ןבאה טכארבעג .גרעבמעל ײב ,עװקלאשז

 שוביש א ראפ טאה ןוא ץליהעג טימ. טלדגאהעג טאה רע :םירחסמ

 ביױו ןײז טאה םעד ץוחא .דלאװ א ץירפ רעװעשערק םײב טפיוקעגפא
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 ןופ רעדא ׳א״שרהמ ןופ לקינײא ןא ,תםחױמ עסיורג א> לדנענעג

 ןוא טולב טימ ךעלסיבוצ ןגיפשעג ןוא טסוה א ףיוא ןטילעג (א״מר

 -לאװ א ןיא ןעניואװ וצ ןטארעג ןבאה יז לאז אפור רעגרעבמעל א סעפע

 באה ןײז טימ װעשערק ןײק ןעמוקעג זיא רע זא ,גונעג .טנעגעג רעקיד

 א ןוא רוחב םענעםקאװרעד א טכארבעגטימ ןוא . םטוג ןוא

 א ןעיובפיוא טזאלעג ךיז טאה רע .עסיל ,ןעצ ראי א ןופ הלותב

 ןוא ,רעזײה עקירעביא יד ןופ טקורעגפא ׳סאג־לוש ןופ קע ןיא זיוה

 ךאנ ןוא םירפם ,םישובלמ ,םעפעג ,לבעמ■ טימ ןדיוב עכעלטע טכארבעג

 רעגנױ א ןוא ,טסניד עטלא ןא ןעמוקעגטימ ךיוא זיא סע .םיצפח ליפ

 טאה רע .רעבײרטנא רעד ןעלפמיג ׳ר ײב ןעװעג ךיוא זיא םאװ ,תרשמ

 ־לעב ןעײנ םעד ןופ ןראװעג טכירעגפיוא זיא טאטש יד .לבײל ןםײהעג

 ׳ר ײב ןשטנעמ ןראװעג ןענעז טײל עטםארפ יד ןופ ןיז יד .תיבה

 לפמיג ׳ר .רעצעלק טריפעג ןבאה םהלגע־לעב יד .דלאװ ןיא ןעלפמיג

 ןפיוא ךאד ןעײנ א ןגאלשעגפיוא ןוא דאב םאד ןטכירראפ טזאלעג טאה

 .שדקה

 ,רעקינײב־טײרב א ,רעכיוה א ,רבג א דײ א ןעװעג זיא לפמיג ׳ר

 א טימ ןוא ןציפש ײװצ טאהעג טאה סאװ ,דראב רעצראװש־ךעפ א טימ

 רע — ןעװעג טשינ רע זיא ןדמל רעסיורג ןײק .ףסומ־לעב א ןופ לוק

 ןבעגעג טאה רע רעבא — תױנשמ קרפ א ןכירקכרוד טנאקעג םיוק טאה

 ןסײבנא ףיוא ןםעפיוא טנאקעג טאה רע .טנאה רעטײרב א טימ הקדצ

 טימ ןעקנירטראפ ןוא ,רעײא םקעז ןופ ןכוקנאפ א ,טיורב ןבאל א

 רעד ףיוא ןבארקעגפיורא רע זיא ,דאב ןיא ,קיטײרפ .ךלימ טראװק א

 למעזעב א טימ ןםימשעג םיא טאה שמש רעד ןוא קנאב רעטםכעה

 טניה עזײב ײװצ ךיז טימ טאהעג רע טאה דלאװ ןיא .ןדניצ־טכיל זיב

 ,םיוב א ףיוא ןוטעג קוק א טאה רע ןעװ זא ,טגאזעג טאה׳מ .םקיב א ןוא

 טאה רע .ליופ רעדא טנוזעג זיא םאטש רעד יצ טםואװעג רע טאה

 ,ןעמווקעגםיוא זיא סע זא ןוא תעל־תעמ ןיא העש ןצכא ןטעברא טנאקעג

 א זעװעג לאמא זיא ,לדנענעג ,בײװ ןײז .ןליימ סופוצ ןעגנאגעג רע זיא

 ןרעטיצ ןוא ,תואופר ןעמענ ,ךיז ןרעטקאד ליפוצ ןופ רעבא ,ראות־תפי

 ענעכארבעצ א ןראװעג קיטײצירפ יז זיא ,טיוה רענעגײא רעד רעביא

 סיױו א טימ ,ןטסירב ןא טעמכ ,עלאמש א ,עכיוה א ןעװעג זיא יז .ילכ

 יז טאה ךעלעפיל עניד יד .זאנ רעכעלמירק א טימ ןוא םינפ ךעלגנעל
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 .ךעלזײב טקוקעג ןבאה ןגיוא עיורג יד ,טעװערונשראפ ןטלאהעג לאמעלא

 טאה יז רעדא) םירוסי ןטילעג יז טאה -טײצ יד טאהעג טאה יז ןעװ

 ־ןכוסמ א יװ ,טעב־וצ ןגעלעג זיא ןוא (טדײל יז זא ׳טדערעגנײא ךיז

 ןעמוקאב יז טאה אד ןוא קיטײװ־פאק טאהעג יז טאה אד .עפאלש

 שינעמעלק א אד ןוא ריװשעג־ןאצ א ןגארקעג יז טאה אד ;ץכעקולש א

 ראפ בײװ ןײק ןעװעג טשינ יז זיא ׳טגאזעג תמא םעד .עלעפעל ןרעטנוא

 סאװ טײלסנאמ׳ יד ןופ ןעװעג טשינ זיא לפמיג ׳ר רעבא ,ןעלפמיג ׳ר

 .יוזא ןענעז רעבײװ עלא זא ,טנײמעג יאדװא טאה רע .ךיז ןגאלקאב

 ... ראי ןצפופ וצ טאהעג הנותח רע טאה לכה־ךם

 ןטארעג ןעװעג זיא רע .ןײז ךיראמו טשינ אד ךיא לעװ ןוז םעד ןגעװ

 ,רעמויװש רעטוג א ׳רעםע רעםיוךג א ,רענרעל רעפאנק א :רעטאפ ןיא

 לפמיג ׳ר רעדײא ךאנ ןתח א ןראװעג זיא רע .רחוס רעקידרעײפ א

 ןײק טאהעג הנותח טאה רע .װעשערק ןײק ןגיוצעגרעבירא ךיז טאה

 ןטלעז רע זיא װעשערק ןײק .לדנאה םוצ ןעמונעג דלאב ךיז ןוא ,דארב

 טשיג ,ןעלפמייג ׳ר טשינ טלעפעגסיוא טשינ טאה טלעג ןײק .ןעמוקעג

 ייז וצ זיא טלעג׳ס .םידיגנ ענעריובעג ןעװעג ןענעז ײז .ןוז ןײז

 ־םיוא ןלעװ טניזעגזיוה ןײז ןוא לפמיג ׳ר זא ,ןעזעגםיוא טאה׳ס .ןפאלעג

 ,טײל עטםארפ ליפ טימ ןפארטעג טאה׳ס יװ ,תחנ ןיא ןראי יד ןבעל

 ייז ןוא ןטימעגםיוא לזמ־םילש׳ם ײז טאה טײקצנאג רעײז בילוצ סאװ

 .לושכמ א ןא טלעװ יד ןעמוקעגרעביא ןענעז

 ב

 עגגיל

 ןופ ןוא ,הלותב א ,רעטכאט א טאהעג לפמיג ׳ר רעד רעבא טאה ,ונ

 .תױנערופ ןוא קעלש ליפ ,טנאקאב יוז ,םיורא ןעמוק רעבײװ

 וצ ,ןדאבעג־לדײא ןוא ראות־תפי א ןעװעג זיא ,עםיל ,לדײמ סאד ,

 טאה ראה ,רעטאפ רעד יװ ךיוה יוזא ןעװעג ןיוש יז זיא ראי ףלעװצ

 ,עקיטאלג א ןוא עםײװ א טיוה א ןוא ,עלעג טעמכ ,עדנאלב טאהעג יז

 ריא .ןירג לאמא ,יולב לאמא ןעװעג ןענעז ןגיוא יד ,סעלטא יװ
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 רעשידײ רעמורפ א ןופ ײם ןוא שיצירפ ײם ןעװעג זיא ץכעריפ

 רעד טאה ׳ראי םקעז ןעװעג טלא זיא יז ןעװ .תםחױמ א ,רעטכאט

 םיא ײב טנרעלעגםיוא ךיז טאה יז ןוא ןיציבר א ןעמונעגוצ ריא רעטאפ

 ײב ןענרעל טזאלעג יז לפמיג ׳ר טאה רעטעפש .ןענװאד ןוא ףארט

 יז .םירפם וצ טםול א ןזײװםיורא ןעמונעג ירפ טאה יז .דמלמ א

 רעד ןיא טקוקעגנײרא טאה ,שטײט־ירבע ףיוא ך״נת טנרעלעג ןײלא טאה

 רשיה־בק ,בוט־בל ׳רםומ־טבש ,יבצ־תלחנ ןיא ,שמוח־שטײט םרעטומ

 טאה רעטעפש .זיוה ןיא ןעװעג ןענעז םאװ ,םירפם ערעדנא ןיא ןוא

 .שדוק־ןושל לםיבא טנרעלעגםיוא ךיז — ןײלא ךיז ןופ יװ טעמכ — יז

 רעגײטש רעד טשינ זיא םע םאד טגאזעג לאמו לפיװ ריא טאה רעטאפ רעד

 ,טנראװעג יז טאה ,לדנענעג ,רעטומ יד .הרות ןענרעל לאז דיומ א

 א טשינ טלעפעג םע םוראװ ,פאצ ןעיורג ןזיב ןציזראפ טעװ יז זא

 ןוטעג טשינ טאה דיומ יד ראנ ,עטנדמל א בײװ א ןבאה וצ ליבםנאמ

 ןוא תובבלה־תבוח טנרעלעג טאה יז .ןשינעראװ יד וצ ץראה ריא

 ־ןיע ןיא טקוקעגנײרא טאה יז ;ןופיםױ ןופ םעטכישעג יד טנעײלעג

 תױשעמ ליפ טנאקעג ןוא ,ריזנהו ךלמה־ןב ןיא ,האילפ שרדמ ןיא ,בקעי

 ריא .םיארומא ןוא םיאנת ןופ ךעלטרעװ ײלרעלא ןוא ארמג רעד ןופ

 זיא םע לאמ לפיװ .ץענערג ןײק טאהעג טשינ טאה ןםיװ וצ טשרוד

 זיוה ןיא ןפורעגנײרא םיא יז טאה ,װעשערק ןײק רעגערטנקאפ א ןעמוקעג

 תבש .קאז ןײז ןיא ןענופעג ךיז ןבאה םאװ ,ךעלמירפם יד טפיוקעג ןוא

 ןבאה ןוא ךעלדײמ עשידיגנ טםאג וצ ןעמוק ריא וצ ןגעלפ טנלאשט ןכאנ

 טגערפעג ,םוא־ןוא־דארג ,ןכײצ ןיא טליפשעג ןוא ריא טימ טסעומשעג

 ןופ רעגײטש רעד זיא םע יװ ,טכאמעג־שיראנ ךיז ןוא ןשינעטער

 ־תבש טימ ןעװעג דבכמ ,ךעלטנײרפ ןעמונעגפיוא ײז טאה עםיל .תולותב

 ײז טימ טאהעג טשינ טאה יז רעבא ,ךעלגײט ,םינ ,ךעלכיק ,טםביוא

 ,רעדײלק ןיא ןוטעגנײרא ןעװעג ןענעז ךעלדײמ יד םוראװ ,ןדער וצ םאװ

 ערעדנא טאהעג ןעניז ןיא טאה עםיל רעבא ,ןעײרעדיולפ עטםופ ןוא ךיש

 ןטלאהעג טשינ ךיז טאה יז םוראװ ,טאהעג ןרעג יז ןעמו טאה ךאד .ןכאז

 לאמהצ יז טגעלפ בוט־םױ .םינפ ךעלטנײרפ א ןדעי ןזיװעג ןוא םיורג

 ןדיומ סאד ןעמונעגנא טשינ זיא סע ליואװביוא ,לוש־רעבײװ ןיא ןעמוק

 טימ הדיחי־תב ןײז טאהעג ביל טאה םאװ ,לפמיג ׳ר .ןענװאד ןײג ןלאז
 : טגאזעג לאמנײא טשינ טאה ,טפאשביל רעםיורג א
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 טלאװ יז .לגנײ א ןראװעג ןריובעג טשינ זיא יז םאװ דאש א —
 ... !ילב ענײש א ןסקאװעגסיוא

 .טרעפטנעעג לדנענעג טאה — !דיומ רעד ןופ לת א טסכאמו וד —
 .. . !ןכאמ לגוק ׳אק ןעגאק טשינ ט׳יז —

 רערעל רעשיטײל ןײק ןעװעג טשינ זיא װעשערק ןיא .יװ יוזא
 א ןבײרש יװ רעמ טנאקעג טשינ טאה ׳לקאי ׳רערעל רעקיצנײא רעד)
 ןעײל רעטכאט יד טזאלעג לפמיג ׳ר טאה ,(שטײט־שידײ ףיוא לזירג־הרוש
 װעשערק ןיא ןעמאנ א טאהעג טאה אפור ןמלק .אפור ןמלק ײב רעכיב
 רע טאה רעםעמ־איצומ ךעלנײװעג א טימו .םורא טנגעג רעד ןיא ןוא
 ןלעטש ׳םנטלאק ןענערבםיוא טנאקעג טאה רע .םעיצארעפא טכאמעג
 ןוא רעכיב טימו רעמלא ןא םנגײא ןײז טאהעג ,רעדא ןגאלש ,םעקװאיפ
 א ןעװעג זיא רע .ןליפ ײלרעלא רעצכעטײרק ןופ טכאמעג ןײלא
 א טימ ןעגנאגעג זיא ןוא ,ךיוב ןםיורג א טימ ,רעקיד א ׳רעקירעדינ
 ןשױלפ א ןיא :שיצירפ ןעװעג רע זיא ןוטעגנא .גנאג ןקידלקאװ
 טימ ךיש ןיא ןוא ןזיוה עצרוק ןיא ,ןאטפאק םענעטעמאם א ןיא ,לטיה
 טריפעג טאה׳מ ןעװ זא ,װעשערק ןיא גהנמ א ןעװעג זיא םע .םערמאלק
 קינאג סאפור ןמלק ײב ןײטש ןבילבעג ןעמ זיא ,ןײרא־דאב ןיא הלכ א
 .ןגעװ דובכ ןײז ןופ םכעלײרפ א טליפשעגפיוא ןבאה רמז־ילכ יד ןוא
 טדערעג ןעמ טאה — !ןענערעצרעד טשינ טײל עכלעזא ראט׳מ! —

 . . . !ןפראד טשינ ײז וצ ראנ לאז׳מ — .טאטש ןיא

 ,ןעלפמויג ׳ר וצ רעײגגײא רעקידנעטש א ןעװעג זיא אפור ןמלק
 לאז יז ןעםיל טביולרעד םורעד טאה רע ןוא ,ןעלדנענעג טלײהעג טאה
 טאה יז םאװ ,ץלא טנעײלעגרעביא טאה עםיל .רעכיב םיא ײב ןגראב
 ,ןיצידעמ ןופ רעכיב ןעװעג ןטראד ןענעז סע .קנארש ןײז ןיא ןענופעג

 ךיוא יװ ,םיטבש עדליװ ןופ ןוא תונידמ עטײװ ןופ ןעגגובײרשאב
 ןכאמ ,םעביל ןריפ ,דגאי ףיוא ןעײג ײז יװ ,םיצירפ ןופ םעטכישעג
 ־ףושיכ טימ ןעגנוריםאפ עכעלרעדנואװ ןוא ,ןעיאטלוה ןוא רעלעב
 ץלא םאד טאה לדײמ םאד .תױח ,ןצנירפ ,ןגינעק ,םרעטיר ,םרעכאמ

 .טנעײלעג
 .רעםײמש לבײל רעדא ,תרשמ לבײל ןגעװ ןלײצרעד וצ טײצ זיא ,ונ
 װעשערק ןיא ןעמ טאה ,ןעלפמיג ׳ר וצ ןעמוקעג זיא לבײל רעד ןענאװ ןופ
 ןעװעג ןבאה לאז רע זא ,טדערעג טאה׳מ .טסואװעג טשינ טכער
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 ־עג ןבאה ערעדנא .םאג ןיא ןראװעג טכארבעגפיוא זיא סאװ ,רזממ א
 רעד ןעװעג זיא רע .טדמשעג ךיז טאה רעטומ םגנױ םעד זא, טלמרומו
 טאה רע .םורא טנגעג רעד ןיא ןוא װעשער׳ק ןיא ץראה־םע רעטםערג

 א שטאכ ׳טנװאדעג טשינ טאה ןוא תיב־ףלא ןײק טנאקעג טשינ שממ
 טײלםנאמ יד ןעװ ,םטכאנ־וצ־קיטײרפ .טאהעג אי רע טאה ןיליפת ראפ
 טרעדנעלשעגמורא ךיז רע טאה ,ןײרא שרדמ־תיב ןיא קעװא ןענעז
 ןפעשנא ןדיומ־טסניד יד ןפלאהעג טאה רע .ץגש א יװ׳ ,קראמ ןרעביא.
 טאה רע .דרעפ יד טימ לאטש ןיא טעראפעג ךיז ,םענורב ןופ רעםאװ
 ןײק טכאמעג טשינ ,תיציצ ןײק ןגארטעג טשינ ,דראב יד טלאגעג
 ןעװ .טײקשידײ ןופ ךאי םעד ךיז ןופ ןוטעגפא ןצנאגניא ןוא ״דכרב
 טװאורפעג םיתב־ילעב עקינײא ןבאה ,װעשערק ןײק ןעמוקעגנא זיא רע
 .טםיזמהא ןענרעל וצ םיא טקיליװאב טאה דמלמ׳ א .םיא טימ ןדער
 ןגיל טעװ רע זא ,טנראװעג ןוא טפארטשעג םיא ןבאה רעבײװ עמורפ
 טשינ טכער ךיז טאה גנױ רעד רעבא .לטעב־ךעטש א ףיוא םונהיג ןיא
 .טפײפעג ןוא ןפיל יד טציפשעגםיוא טאה רע .דײר ערעײז וצ טרעהעגוצ
 טרעפטנעעג רע טאה ,טזאלעג ורוצ טשינ םיא ןבאה רעבײװ יד ןעװ

 :הפצוח טימ
 • • • !זקאזאק םטאג !ןײז טשינ םונהיג ןײמ ןיא טריא —

 ךיז טימ טאה רע םאװ ,לשטײב םאד ןוטעג םענ א טאה׳ ןוא
 ןר׳אװעג זיא םע .דײלק םאד ענעדײ רעד ײב ןביוהעגפיוא ןוא ,ןגארטעג
 טגאזראפ ןיוש טאה יורפ יד ןוא ,רעטכעלעג א ,ײרשעג א ,למהט א

 .רעםײמש עלעבײל טימ תוקזחמ ןײק ןבאה וצ טשינ ןטנעצ א
 סיעכהל ףיוא רע זיא ,לארשי עשופ א ןעװעג זיא רע ליואװביוא
 עלאמש ,םיפ עגנאל טימ ,קידװעגיוב ןוא ךיוה ,גנױ רענײש א ןעװעג
 ־עג־בלאה ןעװעג ןענעז םאװ ,ראה עצראװש עטכידעג טימ ןוא ןדגעל

 ןםעזעג לאמעלא ײז ןיא ןענעז סע ןוא ,טנטלאקעג־בלאה ,טלזײרק
 רעביא ןםקאװעגפיונוצ ךיז ןענעז ןעמערב יד .ךעלעײה ןוא ךעלעיורטש
 ןפיל ,עכעלמײהמוא ןוא עצראװש טאהעג רע טאה ןגיוא .זאנ ןײז
 טאה רע :םישובלמ עשיאיוג ןיא ךיז רע טאה ןוטעגנא .עכעלבארג
 ,לר׳עצגעפש ץרוק א ,ןזיוה־טײר ,םעװעלאכ עכיוה טימ לװיטש ןגארטעג
 .ןקאנ םוצ טקורראפ ,קישאד םענרעדעל א טימ לטיה שיליופ א ןוא

 רע טאה ןקעטש א ןופ ןוא ,עלעדיפ א ףיוא ןליפש טנאקעג טאה רע



 201 ע םי ל

 רעביא קאלשנביוט א טיובעגפיוא טאה רע .לפײפ א טצינשעגםיוא

 ןוא ךאד ןפיוא ןרעטעלקפיורא לאמווצ טגעלפ ןוא זיוה םלפמיג ׳ר

 טאהעג טאה גנױ רעד שטאכ .שטײב רעגנאל א טימי ןביוט יד ןבײרט

 ןפאלש ךעלנײװעג רע טגעלפ ,טעב־קנאב א ןוא ךיז ראפ רעמאק א

 העש ןצרעפ ןרעמאכפא יוזא טנאקעג טאה רע .ײה ןשיװצ םעדיוב ןפיוא

 יד ןבאה ״דפרש א ןעװעג זיא װעשערק ןיא ןעװ ,לאמנײא .דנאנאברוד

 טכוזעג ןעמו טאה זיוה םלפמיג ׳ר ןיא .טקאפעגנײא ךיז טײל־טאטש

 םלענ טאהעג זיא רע ראג ,קעפעג םאד ןפעלש ןפלעה לאז רע ןעלבײל

 רעד ןוא ןראװעג ןשאלראפ זיא רעײפ סאד ןעװ טשרע .ןראװעג

 לקניװ א ןיא ןגיל ןענופעג םיא ןעמ טאה ,רעבירא.זיא רעדימראה

 טלאװ םע יװ ,קאמשעג ןפאלשעג זיא רע .םיוב־לפע ןא רעטנוא ,ףיוה

 .ןעשעג טשיגראג

 ־ןוא־דניק טםואװעג ןבאה ,ףאונ א ןעװעג זיא רעםײמש לבײל זא

 רעטכעט עשידײ ןײק וצ ;ץכעריפ טוג א טאהעג טאה רע רעבא ,טײק

 םעםקיש טימ ראנ ןוט וצ טאהעג טאה רע ,ןעגאטשעגוצ טשיג רע זיא

 טעמב זיא םאװ ,ײז וצ חוכ א טאהעג טאה רע .םעטרעיופ עגנױ ןוא

 ןעמוק סאװ ,ןעגנױ עליואװ עשיטאטש יד .עבטה־ךרדב טשינ ןעװעג

 טוט רעםײמש לבײל ןעװ זא ,טלײצרעד ןבאה ,ריב ןעקנירט קנעש ןיא

 ןענעז תובקנ .ןטאזעגוצ םיא וצ יז טרעװ ,תילרע ןא ףיוא קוק א

 ןבאה םײוג .ןפאלשאב ײז זיא רע ןוא םעדיוב ןפיוא םיא וצ ןעמוקעג

 ראנ ,פאק םעד ןקאהפא םיא ןלעװ ײז םאד טנראװעג לאמ ליפ םיא

 ץלא ךיז ןוא ןשינעראװ ערעײז וצ ץראה םאד ןוטעג טשיג טאה רע

 טימ ןראפעג זיא רע ןיהואװ ,ףראד ןדעי ןיא .תונז ןיא ןוטעגנײרא רעמ

 ־עגפיוא טאה רע ןוא סנירעבאהביל ענײז טאהעג רע טאה ,ןעלפמיג ׳ר

 ןעװעג גונעג זיא םע זא ,טגאזעג ןבאה טײל עקינײא ,םירזממ טלעטש

 ןגיוצעגוצ יװ ,םיא וצ ןעמוק לאז יז זא ,עטרעיופ א וצ ףײפ א ןוט לאז רע

 טפארק ןײז ןגעװ טדערעג ןטלעז טאה ןײלא לבײל .ףושיכ א ךרוד

 ,טיװאקא ןײק ןעקנורטעג טשינ טאה רע ..ןימ ןשירעבײװ םעד רעביא

 ןלעזעג עשיטאטש יד טימ טרבחעג טשינ ךיז ןוא געלשעג א ןטימעגםיוא

 .רעמועק־ראה־ריזח ןוא םרענדעב ,ןעגנױ־רעדײנש ,ןעגנױ־רעטםוש יד —

 טשינ וליפא טאה רע .ןקירעײז א ראפ ןטלאהעג טשינ ךיוא םיא ןבאה ײז

 םיא טיג לפמיג ׳ר םאד ,טדערעג טאה ןעמו .הםנרפ ןגעװ טגראזעג
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 טאה הלגע־לעב רעװעשערק א .שובלמי א ןוא ןםע םאד יװ רעמ טשינ

 רע רעבא ,ןיול א ןלאצ םיא ןוא רעםײמש א ראפ ןעגגיד טלאװעג םיא

 דניזעג־זיוה םלפמיג ׳ר ײרטעג ןעװעג זיא רע .ןרעה טלאװעג טשינ טאה

 עטצופעג יד ,דרעפ יד טאהעג ןעניז ןיא זיולב טאה רע .טכענק א יװ

 םיא ןבאה טײל־טאטש יד .םעםקיש יד ןוא ןביוט יד ,דעלעוױטש

 .ןעװעג ריקפמ

 — .םיא ןגעװ טגאזעג ןעמי טאה — !המשנ ענעריולראפ א —

 ... !יוג רעשידײ א

 ־ראפ םיא ןא ןוא טניואװעגוצ םיא וצ זײװכעלםיב ךיז טאה׳מ ןוא

 .ןםעג

 •םיאגת יד

 ןביוהעגנא ריא ןעמ טאה ,ראי ןצפופ ןעװעג טלא זיא עםיל ןעװ

 זיא וצרעד ןוא קנארק ןעװעג זיא לדנענעג יװ יוזא .םיכודיש ןדער

 לפמ׳יג ׳ר טאה ,בײוד ןײז ןוא ןעלפמיג ׳ר ןשיװצ תקולחמ ןעװעג טפא

 רעטאפ רעד ןעװ .רעטכאט רעד טימ םעד ןגעװ טםעומשעגכרוד ךיז ןײלא

 ןוא טמעשראפ קראטש ךיז יז טאה ,ןאמ א ןגעוד ןעםיל טימ טדערעג טאה

 :טרעפטנעעג

 ... !טײטשראפ עטאט רעד יװ ןוט עטאט רעד לאז —

 וצ לפמיג ׳ר לאמנײא טאה — םיכודיש ײװצ ריד טדער׳מ —

 ןתח רעד .עשראװ ןופ םענירז ןוא ןילבול ןופ םענײא — טגאזעג ריא

 ןופ ןתח רעד .ןדמל ןײק טשינ רעבא ,דניק שיריבג א זיא ןילבול ןופ

 . . . םעלאפ ןביז ןיא ןצבק א רעבא ,רענעק א ןוא יולע ןא זיא עשראװ

 .. . ? רעםעב וטםליװ ןעמעוו :גאז ,ונ

 טרעפטנעעג עםיל טאה — ? טלעג ןעד טאה טרעװ א ראפ םאװ —

 שינעטנעק ןוא ,ןרילראפ ןעמ ןעק טלעג — .פאק םעד ןגיובעגנײא ןוא

 . . . טבײלב

 לפמיג ׳ר טאה — ?רעװעשראװ םעד ,םע טםײה ,וטםליװ —

 .דראב עצראווש עגנאל יד ןוטעג טעלג א ןוא טגערפעג יז
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 .טלמרוןצעג יז טאה — ןײלא טםײװ עטאט רעד —

 . . . רענײש א זיא רענילבול רעד םאװ רעבא זיא השעמ יד —

 ראג־ראג זיא רעװעשראװ רעד ... רעםײװ א ןוא רעכיוה א זיא רע

 . .. פאק א טימ׳ ריד ןופ רענעלק . .. רעקירעדינ א

 טיור ןראװעג זיא םינפ ריא .פעצ עדײב ןעמוונעגנא טאה עםיל

 .ןפיל עניד יד ןםיבראפ טאה יז .םײװ ךאנרעד דלאב ןוא

 — .טגערפעג לפמיג ׳ר טאה ?רעטכאט ,וטםרעפטנע םאװ —

 . . . !טשיג ךיד םעש

 :ןגאז ליװ׳כ . . . ? רע טוט םאװ ,ןײמ׳כ ... ? רע זיא ואװ —

 ריא ןבאה ינק יד ןוא טלמאטשעג עםיל טאה — ?רע טנרעל ואװ

 .השוב ןופ ןרעטיצ ןעמונעג

 א ׳םכילע אל ׳זיא רע ... ?רעװעשראװ םעד טםנײמ —

 ,טגאז׳מ . . . הבישי רערימיזוצ רעד ןיא טציא טנרעל רע ... םותי

 . . . רקוח א ןוא לבוקמ א ויוא זיא׳ר .. . פאק ןפיוא ם״ש טאה׳ר זא

 . . . ן״במר ןפיוא רעדא ,ם״במר ןפיוא שוריפ א ןבירשעג טאה׳ר

 .. . !טשינ ןײלא ןיוש קנעדעג׳כ

 .טלמרומעג עםיל טאה ,אי —

 ... ?םיא טםליװ וד ,טםנײמ —

 . . . םיכםמ זיא עטאט רעד ביוא .. . ןײמי׳כ ׳אי —

 ־םיורא זיא ןוא טנעה עדײב טימ םינפ םאד טלעטשראפ טאה יז

 טאהעג טאה רע .טקוקעגכאנ ריא טאה לפמיג ׳ר .בוטש ןופ ןפאלעג

 ,ןירענעק א ןוא העונצ א האות־תפי א ןעװעג זיא יז :ריא ןופ תחנ

 שטאכ .רעטומ רעד וצ יװ םיא וצ ןדנובעגוצ רעמ ןעװעג יז זיא וצרעד

 ןעמעק ןוא ןשוק םיא יז טגעלפ ׳ענעםקאװרעד. א ןעװעג ןיוש זיא יז

 ןיא ןעגנאגעג זיא רע רעדײא ,קיטײרפ .רעגניפ יד טימ דראב יד

 ׳ןדניצ־טכיל ראפ .דמעה ראלק א טגנאלרעד םיא יז טאה ,ןײרא ץחרמ

 א ןגארטעגנגעקא םיא יז טאה ,דאב ןופ טרעקעגמוא ךיז טאה רע ןעװ

 יז טאה רע .םעמויצ־ןעמיולפ טימ לצעט א ןוא לכיק ןקאבעג־שירפ

 ךיז טאה יז ןוא ,ןדיומ ערעדנא יװ ,ךיוה ןכאל טרעהעג טשינ לאמנײק

 טאה רע ןעװ ,טנלאשט ןכאנ תבש .םיװראב ןוטעגםיוא טשינ םיא ראפ

 .רעגניפ־ץיפש יד ףיוא ןעגנאגעגמורא יז זיא ,ןפאלש טגײלעגוצ ךיז

 ןרעטש ןײז טפאטעגנא טפא יז טאה ,טנוזעג טשינ ןעװעג זיא רע ןעװ
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 ײלרעלא ןגארטעגוצ םיא ןוא ,ץיה ןײק טשינ טאה רע ביוא ,ןעז וצ

 ןעװעג אנקמ לאמנײא טשינ טאה לפמיג ׳ר .ןשינעקיװקרעד ןוא תואופר

 .בײװ א ראפ ןגירקנא יז טעװ םאװ ׳ןקינעי םעד

 ןתח א זא ,װעשערק ןיא טםואװרעד ךיז ןעמ טאה גאט א םענײא ןיא

 ־א ףיוא ,ןײלא ןעמוקעגנא זיא רע .ןעםיל וצ ןראפ וצ ןעמוקעג זיא

 .לרזוע ׳ר ׳בר רעװעשערק םײב טלעטשעגפא ךיז ןוא רופ רעשירעיופ

 םעד ןעזרעד טאה ןעמ ןעװ ,ןראװעג טשודיחראפ דליװ ןענעז טײל יד

 ־עצ עצראװש טימ ,רעראד א ,רענײלק א ןעװעג זיא רע .רוחב־םערא

 ףיוא ,ןיק ןקיציפש א ןוא למינפ ךײלב א טימ. ,תואפ עטרעביוש

 רע טאה עציפושז א .ךעלערעה עכעלטע ןםקאװעג ןענעז םע ןכלעװ

 טקוקעגםיורא טאה׳ם ןוא ,ןעלכענק יד רעביא זיב ,עגנאל א ןגארטעג

 גנאג א .ןגיובעגנא ןעװעג זיא ןקור רעד .טנװײל־קאז יד ריא ןופ

 א ןא טנאמרעד טאה רע .ןקידלהובמ א ןוא ןכיג א טאהעג רע טאה

 רעדא ,םינבר האממ רתיה א ןעמענםיורא םורא ט־מןפ םאװ ,ןאמנגנױ

 יד וצ ןפאלעגוצ ןענעז ךעלדײמו רעװעשערק יד .שורפ א ראג

 ןבאה שרדמ־תיב ןיא .ןדמערפ םעד טקוקעגכאנ קירעגײנ ןוא רעטצנעפ

 רע .םכילע־םולש ןבעגוצפא םיא טלײאעג ךיז םירוחב ןוא םיתב־ילעב

 ,ךעלטרעװכײלג עשידמול טימ ןוא שירעגילק ןדער ןביוהעגנא ךײלג טאה

 .רעגײטש ןשיטאטש־םיורג ןפיוא

 תבישי — .ןוטעג גאז א רע טאה — !װעשערק ,ךרכ א —

 . . . !השק םיכרכ

 .ןפראװעגנײרא רוחב א טאה — !׳שינ םע טמ׳זק עשראװ וצ —

 . . . !אוה דח אעראד אנדם ... ? הנימ־אקפנ יד זיא םאװ —

 טלײצרעד טאה רע .ימלשורי ןוא ילבב טימ ןטאשעג טאה רע

 תועומש ײלרעלא ,רעדניק־טםעק יד ,ךעלטײלעגנױ יד ןוא םירוחב יד

 םעד ןעזעג ןײלא טאה רע זא ,טמיראב ךיז טאה רע .טלעװ רעד ןופ

 טאה רע .קיניבצ־יתבש א טנאקעג טאה רע זא ןוא ליוױשזדאר ץירפ

 ארמג גאט ןדעי טנרעל ־םאװ ,דמושמ א אד זיא עשראװ ןיא זא ,טגאזעג

 טמאטש םאװ ,דײ א טימ ןפארטעג ךיז טאה רע זא ןוא ,תופםות טימ

 ןוא ןשינעטער ײלרעלא ןגערפ טנאקעג ךיוא טאה רע .הריבה־ןשוש ןופ

 ,ןזיװעגםיורא ךיז טאה׳ם .לשעה ׳ר יבר ןופ ךעלהמכח טגאזעגכאנ טאה

 עדײב ןופ ןבײל טימ ״יתיוש״ א ןלאמפיוא ,ךאש ןליפש ןאק רוחב רעד זא
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 יוזא יװ טסואװעג טאה רע .תולזמ ףלעװצ יד טימ ןוא תוחול ןטײז

 ןופ ךײלג ןענעײל ךיז לאז סאװ ,שדוקךושל ףיוא ריש א ןבײרש וצ

 ,תרובשת יד ןענעכערוצסיוא ןוא ,ןטנוא ןוא ןביוא ,םקניל ןוא םטכער

 טאה וצרעד .הכום ןוא ןיבוריע ,םיאלכ תכםמ וצ ןבאה ףראד׳מ םאװ

 טאה רע .הלבק וליפא ןוא הריקח ןעק רוחב רעד זא ,ןעזעגנײא ןעמ

 ןיא ןוא םיכובנ־הרומ ןיא ,םײחה־ץע ןיא ןוא רהז ןיא טקוקעגגײרא

 ןעמוקעגנא זיא רע יװ םעדכאנ געט עכעלטע .א״מר ןופ הלועה־תרות

 ,עציפושז רעײנ א ןיא טדײלקעגסיוא םיא לפמיג ׳ר טאה װעשערק ןײק

 .רעגײז םענרעדליג א ןבעגעג םיא ןוא ,ןקאן עסײװ טימ לפאטנאפ ןיא

 ןוא לדרעב עקידנצארפש םאד טמעקעגרעטנורא וליפא טאה רוחב רעד

 ,םיאנת יד זיב ןעזעג טשינ םיא טאה עסיל .תואפ יד טלזיורקעגנא

 סיוראפ זיא יז ןוא טײקידװענעקליואװ ןײז ןופ טרעהעג טאה יז רעבא

 רוחב םעד טשינ ןוא ,םיא ןבילקעגםיוא טאה יז םו^ו ץלאטש ןעװעג

 .ןילבול ןופ

 זיא לטעטש בלאה א .הנותח א יװ ,קישיור ןעװעג ןענעז םיאנת יד

 טײלסגאמ יד ןענעז ,ךיז טריפ׳ם יװ .החמש רעד ףיוא ןראװעג ןטעבראפ

 עלהמלש — ןתח רעד .רעדנוזאב רעבײװ יד ןוא רעדנוזאב ןםעזעג

 טעמתחעג ךיז ןוא לטשפ ףראש א טגאזעג טאה— ןפורעג םיא ןעמ טאה

 םידמול יד .קע ןטײרדעג ןגנאל א טימו ןוא טפירש רעטלקיצעג א טימ

 סע רעבא ,ןענרעל ןיא ןםעומש םיא טימ טװאורפעג ןבאה לטעטש ןופ

 ןטימ ןיא .תופירח ןוא תואיקב ןײז ןגאירעד וצ ןעװעג רעװש זיא

 ןתח זא ,גהנמו םעד ןכארבעג לפמיג ׳ר טאה ,הדועם רעד ראפ ,םיאנת יד

 ןתח םעד טריפעגנײרא ןוא ,הנותח רעד וצ זיב ןעז טשינ ךיז ןלאז הלכ

 ראט ןתמא רעד ןיא םוראװ ,ןקוקנא ךיז ןלאז ײז רדח םהלכ רעד ןיא

 ײב .יז טעז רע ןענאװ זיב השא ןײק ןײז שדקמו טשינ ןיד ןטיול ןאמ א

 טקוקעגםיורא טאה םע ןוא טלפענקעצ ןעװעג עטאפאק יד זיא ןעלהמלש
 ךיז טאה םאװ ,לטײק םענרעדליג םעד טימ לטסעװ ענעדײז סאד

 שיטאטש־םיורג ןעװעג ןענעז ךיש עבלאה יד .טלבמאבעג םעד רעביא

 רעד .עקלומראי ענעטעמאס א ןםעזעג זיא פאק ץיפש ןפיוא .טצופעגפא

 יד ,טלטיורעגנא — ןקאב יד ,טכײפ ןעװעג זיא ןרעטש רעכיוה

 תמחמ .עקירעגײנ־בלאה ,עטמעשראפ־בלאה טקוקעג ןבאח ןגיוא עלעקנוט

 רעגניפ־זײװ םעד םורא טײרדעג רדםכ רע טאה ,טײקנעוטראפ סיורג
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 טא,ד יז ןעװ ,טיור רעײז ןראװעג זיא עםיל .לטראג ןופ זגארפ א

 רעבא ׳רעסואימ א זיא רע םאד טרע,דעג טאהעג טא,ד יז .ןעזרעד פיא

 ןענעז םאװ ,ךעלדײמ יד ךיוא ,ןח־אלמ ןעװעג רע זיא ןגיוא עריא ןיא

 .ןראװעג ןײש זיא ןתח רעד םאד טגאזעג ךאנרעד ןבאה ,ײברעד ןעװעג

 .דראב רעצראװש רעגנאל רעד ןופ ץיפש א ןוטעג טעלג א טאה לפמיג ׳ר

 ...!טשינ ךיד םעש — .טגאזעג רע טאה — !,דלכ יד זיא םאד —

 ... !ןא יז קוק

 ריא ףיוא .דײלק ןדײז ץראװש א ןיא ןוטעגגא ןעװעג זיא עםיל

 .טלעג־המויתח ןעמוקאב טאה יז םאװ ,לרעפ רונש א ןעגנאהעג טאה זדלאה

 .טיור טעמכ ןגאלשעגפא ראה עריא ןבאה טכיל יד ןופ ןײש רעד ןגעק

 ןוא ,ךעלדײמ ײב ךעלגײװעג יװ רעכעה ,ךיוה ןעװעג זיא ןרעטש ריא

 רעקניל רעד ןיא רעגניפ א ףיוא .ןטימ ןיא לדנײב א טאהעג טאה זאנ יד

 טצירקעגםיוא ןעװעג ףיורעד זיא םע ןוא לרעגניפ א ןסעזעג זיא טנאה

 ־עגסיוא ןא ןטלאהעג טאה יז .בוט־לזמ ןופ תוא עטשרע םאד ,םמ א

 םע יז טאה ,ןעמוקעגנײרא זיא על,דמלש ןעװ ראנ ,לכיט־זאנ ןטפאה

 .ןביוהעגפיוא ריא םע טאה עטרבח א .טזאלעגפארא

 .טגאזעג עלהמלש טאה — טנװא ןטוג —

 עריא ןוא ,דלכ יד טרעפטנעעג לאמ ןײא טימ ןבאה — ראי טוג —

 .םעטרבח ײװצ

 .ןפורעגנא ךיז על,ךמלש טאה — !םײה זיא׳ם —

 טרעפטנעעג ךעלדײמ ײרד יד ןבאה — !םײה זיא׳ם ,אי —

 .לוק ןײא ןיא

 ןפודעגנא ךיז עלהמלש טאה — ? דלוש ןײמ. סע זיא רשפא ןוא —

 . .. היל ארירק זומת תפוקתב ארמח : טגאז ארמג יד — .ןוגינ א טימ

 ... זיא ןופרעד שטײט רעד

 לזײא ןא — .ןרעפטנעוצפא טלײאעג ךיז עםיל טאה — ! םײװ׳כ —

 . . . זומת שדוח ןיא וליפא טלאק זיא

 ־ראפ ןוטעג גאז א עלהמלש טאה — !םכח־דימלת א ,אװא —

 .ןדנוצעגנא םיא ךיז ןבאה ןרעיוא ןציפש יד ןוא טרעדנואװ

 רעביױו ןוא ןדײ .ןראװעג טקאהעגרעביא דלאב זיא סעומש דעד

 ,ןעלרזוע ׳ר ,בר רעװעשערק םעד .רדח םעד ןיא ןסירעגנײרא ךיז ןבאה
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 טאה רע ןוא ׳ךיז ןשיװצ ןעגנערבראפ הלכ־ןתח םאװ ןלעפעג טשינ זיא

 טריפעגקירוצ דלאב ןעלהמלש טאה׳מו .ןדײשרעדנאנופ ײז לאז׳מ ןםײהעג

 .ןײרא גאט ןםײװ ןזיב טרעיודעג טאה טײצלאמ יד ןוא טײלםנאמ יד וצ

 ד

 ובפאשביל יד

 ביל םיא יז טאה ןעלהמלש ןעזעג טאה עםיל םאװ ןא טונימו רעד ןופ

 טכודעגםיוא ריא ךיז טאה לאמוצ .טפאשביל רעםיורג א טימ ןעמוקאב

 ־לעב רעד ךײלג ,םולח ןיא טלאטשעג ןײז ןעזעג ןיוש טאה יז םאד

 זיא לאמ רעדנא ןא .גוױז ריא םיוראפ ןזיװעג ריא טלאװ תומולהה

 ׳לוגלג ןרעדנא ןא ןיא ,לאמא ןיוש טלאװ יז ךײלג ןעמוקעגראפ ריא

 באה ,ערה־רצי רעד ,ךיא םאד ׳זיא תמא רעד .בײװ ןײז ןעװעג

 עםיל ןעװ ׳טכאנאב .תולובחת ענײמ ראפ טפאשביל יד ןבאה טפראדעג

 םיא טימ טאה יז ןוא ריא וצ טכארבעג םיא ךיא באה ,ןפאלשעג זיא

 עכעלטרעצ טימ ןפורעגנא יז ןוא טשוקעג יז טאה רע ןוא ,טםעומשעג

 טימ טרעײנ ןעמונראפ ןעװעג ןשינעטכארט עריא ןענײז גאטאב .ןעמענ

 טאה יז .טרעפטנעעג ריא טאה רע ןוא םיא וצ טדערעג טאה יז .םיא

 יז טאה רע ןוא ץראה ןופ ןשינעגראבראפ יד טקעדעגפיוא םיא ראפ

 וצ טראגעג טאה יז םאװ ׳רעטרעװ־ביול יד טגאזעג ריא ןוא טםײרטעג

 ךיז יז טאה המעה א רעדא ׳דײלק א־ ןוטעגנא טאה יז ןעװ .ןרעה

 ךיז טאה יז ןוא היא ףיוא טקוק ,עלהמלש ,ןתח ריא םאד טלעטשעגראפ

 ןוא םײװ זיא טיוה ריא םאװ ןגינעגראפ טאהעג ןוא טמעשעג םיא ראפ

 ןבאה םאװ ׳תױשק יד טגערפעג םיא יז טאה לאמוצ .סעלטא יװ טאלג
 טגאזעג ,ליפשײב םוצ ,טאה יז .ןא זײװדניק ןופ ורוצ טזאלעג טשינ יז

 ? דרע יד זיא ףיט יװ ? למיה רעד זיא ךיוה יװ ,עלהמלש :םיא וצ

 םיתמ יד ןענװאד םאװראפ ? טלאק רעטניװ ןוא סײה רעמוז זיא םוראװ

 ־עג לאמא ןיוש וטםאה ? דש א ןעז ןעמ ןעק יװ ? לוש ןיא טכאנײב

 ? הרוצ ענעגײא יד לגיפש ןיא ןעמ טעז םוראװ ? םרוקיפא ןא ןפארט

 רעדעי ףיוא דײשאב ריא טיג רע םאד טלאמעגםיוא ךיז טאה יז ןוא

 :ןױמד ריא ןיא םיא וצ טגאזעג יז טאה לאמ רעדנא ןא .הלאש
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 טשרמולכ ריא טאה רע ןוא ? ביל קיטפאהראװ ךימ וטםאה ׳עלהמלש

 ךיז טאה יז .יז יװ ןײש יוזא טשינ זיא הלותב םוש ןײק םאד טיורטי־^פ

 טעװעטאר עלהמלש ןוא ןאם ךײט ןיא ךיז טקנירט יז םאד ,טלאמעגםיוא

 טזײל רע ןוא ,ןשטנעמ עטכעלש ןופ ןעגנאפעג טרעװ יז םאד ןוא ,יז

 יד ןופ ןריהעג יד ןא־ןליפ םאװ ,תונױמד עכעלנע ךאנ ןוא ,םיוא יז

 .עביל ןיא טשיראנראפ ןענעז םאװ ,עקינעי

 זיב הנותח־ןמז םעד טגײלעגפא ,לפמיג ׳ר ,רעטאפ ריא טאה ,ונ

 לטרעפ ײרד עפאנק ןטראװ טזומעג טאה עםיל ןוא ,תועובש ךאנ תבש

 ןעװעג זיא םע רעװש יװ ןפירגאב יז טאה דלודעגמוא ריא ןיא .ראי

 .ןעלחר ןעמוקאב טאה רע זיב ראי ןביז יד ןטראװ וצ וניבא בקעי ראפ

 ־עג טשרע םיא טאה ןעמי ןוא בר םײב ןעניואװ ןבילבעג זיא עלהמלש

 ןענאטשעג טפא זיא עםיל .הכונח ףיוא ןתוחמ םוצ ןטעבראפ טלאז

 ,ןעזרעד םיא יז טעװ רשפא טקוקעגםיורא ןוא ןראג ןפיוא רעטצנעפ םײב

 ײבראפ טריפעג טשינ טאה שרדמ־תיב םוצ זיוה םבר ןופ געװ רעד רעבא

 םיא ןבאה ,ריא וצ ןעמוקעג ןענעז םאװ ,ךעלדײמ יד .זיוה םלפמיג ׳ר

 ־רעטנוא לםיבא זיא רע םאד ,טגאזעג טאה עגײא .טגגעגאב. אי דארג

 שרדמ־תיב ןיא טנרעל רע םאד טלײצרעד טאה ערעדנא ןא .ןםקאװעג

 ןיציבר יד םאד טפאכעגםיורא ךיז טאה עטירד א .םירוחב טימ רועיש

 טײקידװעמעש ןופ .רעגאמ םיוא טעז רע ןוא ןםע וצ טוג טשינ םיא טיג

 טאה םינפ ריא רעבא ,ןדיומ יד טגערפעגםיוא ךם א טשינ עםיל טאה

 ידכ .ןעמאנ ןײז טרעהרעד טאה יז םאװ לאמ םעדעי טמיאלפעגפיוא

 ־םיוא ןעמונעג עםיל טאה ,רעטניװ םעד ןעמהקוצרעביא רעכיג םאװ

 ־ןיליפת םאד .לכוטשיט־הלח א ןוא לקעז־ןיליפת א ןתח ריא ראפ ןטפעה

 טײנעגםיוא ףיורעד טאה יז ןוא טעמאם ןצראװש ןופ ןעװעג זיא לקעז

 ןטימ ראי םאד ןוא ןתח ןופ ןעמאג םעד ךיוא יװ ,דוד־ןגמ םעגרעדליג א

 טםײלפעג ךיז יז טאה רעמ ךאנ .תױתוא ענרעדליג טימ ץלא ,שדוח

 ־עגםיוא ןעװעג טנאװעג םעד ףיוא ןענעז םע .לכוטשיט־הלח םעד ײב
 יז טאה שדוק־תבש רעטרעװ יד .רעכעב א ןוא ןשטעליוק ײװצ ןטפאה

 ןעװעג ןענעז ןעלקניװ ריפ יד ןיא .םידעפ ענרעבליז טימ טײנעגםיוא

 ןעמיוז יד .רעלדא ןא ןוא טראפמעל א ,בײל א ,שריה א ןופ תורוצ יד

 םע ןוא ןרילאק ײלרעלא ןופ םעקרעשטאפ טימ טקעדאב ןעװעג ןענעז

 ךעלדײמ־הלכ יד .ןדלארט ןוא ןזנארפ טצראטשעגםיורא ײז ןופ ןבאה
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 ץלא םאד טאה עםיל טקישעג יװ טרעדנואװעג דיז ןבאה װעשערק ןופ

 .רעטםומו א ריא ײב ןעמענ ןעמוקעג ןענעז ןוא ןוטעג

 שילרעטםיוא ןראװעג םינפ ריא זיא ,הלב א ןראװעג זיא עםיל טניז

 ןבאה ןגיוא יד .טלדײאעגםיוא ןוא םאלב ןעװעג זיא טיוה ריא .ןײש

 טימ ןבוטש יד רעביא ןעגנאגעגמורא זיא יז .ךיז ראפ טײװ ץעגרע טקוקעג

 הבים םוש ןא יז טאה לאמלײט .ןירעלדנאװ־טכאנ א יװ ׳טירט עליטש

 טמעקעג ןוא לגיפש םײב ןענאטשעגפא גנאל ןהעש זיא יז .טלכײמשעג

 ןעװ .עטפושכראפ א יװ ,דליבפא םעד וצ טלמרומעג םעפע ןוא ראה יד

 הבדנ יד ןגארטעגנגעקא םיא יז טאה ,ןאמירא ןא ןעמוקעגנײרא זיא םע

 ןײלא יז זיא טײצלאמ ןדעי ךאנ .דײר עכעלטנײרפ םיא וצ טדערעג ןוא

 םטכעקעג עקנארק ןוא טײלעמוירא יד טכארבעג ןוא שדקה ןיא קעװא

 :ןשטגואװעג ןוא טקנאדעג ריא ןבאה ײז .שײלפ ןוא

 ... !דיױ רענרעדליג רעד ײב םשה הצרי םא —

 .ןמא :טרעפטנעעג טײהרעליטש טאה עםיל ןוא

 ־עגמורא טפא יז טאה ,ןוט וצ םאװ טאהעג טשינ טאה יז תמחמ

 זיא ,ונ ,ךעלמוירפם ןיא טקוקעג ןוא רעמלא םרעטאפ ריא ןיא טרעטשינ

 ןםײהעג טאה לרפם םאד .שטײט־ירבע ףיוא לרפס א ןעװעג טראד

 הלב א יװ םיניד יד ןבירשאב ןעװעג ןירעד ןענעז םע .םינתח־תפוח

 הוקמ ןיא ןײג ןוא געט ןלײצפא ןוא ,הנותח רעד ראפ ןקינײר ךיז ףראד

 הנותח רעד ןופ םיגהנמ יד טנכערעגםיוא ןעװעג ךיוא ןעגעז םע .ןײרא

 ךאנ ןוא ,ןריפפיוא ךיז ןפראד בײװ־ןוא־ןאמ יװ ןוא תוכרב־עבש ןוא

 ליואװביוא .םישנ תולאש טימ ןוט וצ ןבאה סאװ ,ןכאז ערעדנא ליפ

 ןוא בײװ־ןוא־ןאמ ןשיװצ טײקטנעאנ רעד ןגעװ טנאעג ןיוש טאה עםיל

 ,ןשינעפעשאב ערעדנא ןוא תופוע ךיז ןראפ םע יװ ןעזעגוצ לאמוצ טאה

 .ריגיינ םיורג ריא ןיא ןפורעגםיורא תױשעמ יד ןוא םיניד יד ןבאה

 טכאנײב ןוא םינינע יד ןגעװ ןרעלקנײרא ןײא ןיא ןטלאהעג טאה יז

 טלמירדטנא טנאקעג טשינ ןוא רעגעלעג ןפיוא ןפראװעג ךיז יז טאה

 .ךעלנײװעג יװ רעמ ,קידװעמעש רעײז ןראװעג ךיוא זיא יז .ןרעוו

 ריא טאה םינפ םאד ,ץיה א ןגאלשאב גנילצולפ יז טגעלפ לאמלײט

 ןבאה ײז םוראװ ,ןגיפשעגפא יז ןבאה טײל־בוטש יד ןוא ןעמאלפ ןעמונעג

 ,ןראװעג טיור זיא יז .גיוא זײב א ןוטעג ריא טאה׳מ סאד טנכערעג

 ביוא ,ןאמנגנױ ןרעדנא ןא וליפא ןוא ,ןתח ריא טנאמרעד טאה ןעמ ןעװ
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 ־דאז יז טאה לרפם םאד .עלהמלש רעדא ״דמלש ןעװעג זיא ןעמאנ ןײז

 .ןטכאדראפ ןוא ןקערש ײלרעלא ןלאפאב יז ןענײז סע .ןטלאהאב קידװעג

 ,ןבאה וצ הנותח טצכעלעג טאה יז ײם זא ,וצרעד ןעגנאגרעד דלאב זיא׳ס

 טאה לײװרעד .טכאנ־הנותח רעד ראפ טכרופ טאהעג טאה יז ײם

 םוראװ .רעײטשםיוא םעד ןטײרגוצ ןעמונעג ,רעטומ םהלכ רעד ,לדנענעג

 דיז ןשיװצ טבעלעג טײהרעליטש ןבאה רעטכאט ןוא רעטומ ליואװביוא

 סהדיחי־תב ריא זא ,טלאװעג ןגעװטםעדנופ לדנענעג טאה ,טוג טשינ

 טײל יד החמש א ןײז לאז םע זא ןוא ,שיריבג ןעמוקםיורא לאז הנותח

 .ןעקנעדעג וצ ןבאה ןלאז

 ח
 הבגזגװ יד

 ןענעז רעדײלק םהלכ רעד .עקיטראםיורג א ןעװעג זיא הנותח יד

 ןעװעג זיא שעװ סהלכ רעד .םרעדײנש רענילבול ןופ ןראװעג טײנעג

 ןוא זיוה סלפמיג ׳ר ןיא ןםעזעג סניראטײנ ןענעז גנאל ןכאװ .דײז ןופ

 ןוא ךעלטפאק ,רעדמעה םהלכ רעד ףיוא ךעלעציפש ןטפאהעגםיוא

 טאהעג ןוא ,סעלטא ןסײװ ןופ ןעװעג זיא דײלק־הפוח םאד .שעװרעטנוא

 ןטםלדײא ןופ ןעװעג זיא רעײלש רעד .גנעל יד ןלײא ריפ פעלש א

 ןטכאלפעג ןעװעג זיא םאװ ,הלח א ןקאבעגפא ןבאה םניכעק יד .טפאה

 טאה׳מ .שטנעמ א יװ סיורג יוזא טעמפ ןעװעג.זיא ןוא ,ןטײז עדײב ןופ

 טזאלעג טאה לפמיג ׳ר .ןעזעג טשיג װעשערק ןיא שטעליוק אזא ךאנ

 ־פאק ןוא םעקשטאק ,זדנעג ,רעניה ,ןםפעש ,רעבלעק הנותח רעד וצ ןעליוק

 רעד .ןאם ךײט ןיא שיפי טפאכעג םנגײא ןבאה רעשיפ יד .רענעה

 םעד ןיא .ןײװ ןשיראגנוא ןוא דעמ טלעטשעגוצ טאה רעקנעש רעשיטאטש

 טײלעמירא יד ראפ טײצלאמ א טכאמעג לפמיג ׳ר טאה הנותח רעד ןופ גאט

 טנגעג רעד ןופ יחרפ־יחרא ןעמחקעגנא׳ ךיוא ןענעז םע .װעשערק ןופ

 יד ןוא סאג ןטימ ןיא קנעב ןוא ןשיט טלעטשעגקעװא טאה׳מ .םורא

 ,שײלפ־קיםע ,פראק ןטליפעג ״דלח עסײװ ןעמוקאב ןבאה טײלעמורא

 ,םינצבק יד ראפ טליפשעג ןבאה רמז־ילכ .ריב ןטראװק ,ךעלרעבגניא

 ךיז ןבאה םיתילד עכעלײרפ יד ןוא ,תונחדב טגאזעג טאה ןחדב רעד
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 ןוא ק־שמ ןטימי ןיא טעםפאהעג ,טצנאטעג ,לדער א ןיא ןעמיונעגנא

 ךיז ןבאה וצ־טכאנראפ .ןראװעג טביוטראפ ןענעז ןרעיוא יד זא ,ןעגנוזעג

 רעבײװ .טםעג־הנותח יד זיוה םלפמיג ׳ר ןיא ןעלמאזראפ וצ ןביוהעגנא

 ךיז ןוא ,ךעלכיטנרעטש יד ׳םעבוש יד ,סעציפױ יד ןוטעגנא ןבאה

 רעד וצ ןכאמ טזאלעג ךיז ןבאה ןדיומ .גנוריצ טימ ןעגנאהאב

 יװ יוזא ןוא ,ןציפש עגנאל טימ׳ ךעלביש ןוא רעדײלק ענעדײז הנותח

 ־וצ־ןגינעג רענײא רעדעי ןזיװאב טשינ ןבאה םרעטםוש ןוא םרעדײנש יד

 דיומ ןײא טשינ .ןעײרעגירק םעד בילוצ ןעמוקעגםיורא ןענעז ,ןוט

 טקעטשראפ ךיז טאה ,טכאנ־הנותח רעד ןיא םײה רעד ןיא ןבילבעג זיא

 ,לזמ רעטיב ריא ףיוא טגאלקעג ןוא קילעקעיפ ןרעטניה

 יז טאה החנמ וצ ןוא הנותח רעד ןופ גאט ןיא טםאפעג טאה עםיל

 ,רופיב־םױ םוא יװ ,ןײרא ץראה ןיא טפאלקעג ךיז ןוא אטח־לע טגאזעג

 .דניז יד ןבעגראפ ןרעװ גאט־הפוח ןיא םאד טנאקאב ליואװ זיא׳ם םוראװ

 וליפא טאה ןוא עמורפ ןײק ראג ןעװעג טשינ זיא עםיל ליואװביוא

 ,עקינעי יד טימ טפא טפערט׳ס יװ ,הנומא רעד ןיא טלקאװעג ךיז לאמנצ

 יז .הנװכ טימ טנװאדעג לאמ םאד יז טאה ,ןײרא ליפוצ ןרעלק םאװ

 סאװ ,ןטרעשאב ריא ראפ ןײז וצ ללפתמ ןביוהעגנא םנטײצאב ךיוא טאה

 ןעמוקעגנײרא זיא לדנענעג ןעװ .ןאמ ריא ןרעװ טלאזעג ןיוש טכאנײב טאה

 טימו טפאלק ןוא לקניװ א ןיא טײטשייז יװ ןעזעג ןוא רעמאק ריא ןיא

 יז טאה ,טנײװראפ ריא ןענעז ןגיוא יד ןוא ,טםורב רעד ןיא טםיופ א
 :ןפורעגנא ךיז

 ענײמ וצ ... !תקידצ עצנאג א . . . !ןא יז טקוק —
 ... !פעק םמיאנוש

 םוראװ ,ןעפילכ ןרעהפיוא לאז יז ,ןגירשעגנא ריא ףיוא טאה יז ןוא
 .סעיװ עטיור ןעמוקאב ןופרעד טעװ יז

 טאה עםיל סאװ ןגעװ טײקמורפ ןופ זיולב ןעװעג טשינ סע זיא ,ונ

 ןוא ןעמהנעג ריא וצ ךימ ךיא באה געט ןוא ןכאװ עטצעל יד .טניױועג

 אד .ןשינעטכארט ןוא ןשינעגראז טנאהרעלא ןבעגעגנײרא ריא ןיא

 ריא זיא אד ןוא ,הלותב ןײק ןײז טשינ טעװ יז סאד ןקארשעג ךיז יז טאה

 ןזומ טעװ ןוא ןײפ יד ןטלאהסיוא ןענאק טשינ טעװ יז םאד ןלאפעגנײא

 ןוא ,טײקידװעמעש עכעלנײװעגמוא ןא ןלאפאב יז זיא אד ;ןעײרש

 ,טכאנ־הנותח רעד ןיא ןציװש טעװ יז םאד טאהעג ארומ יז טאה אד
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 ךאנ ןוא ׳טעב ןיא ןײז ןיתשמ: רעדא ,קיטײװ־דיוב ןעמוקאב רעדא

 א זא ,טכאדראפ א טאהעג ךיוא טאה יז .ןשינעפערט עכלעזא

 רעדײלק יד ןיא טכוזעגמורא טאה יז ןוא ףושיכ ןוטעגנא ריא טאה אנוש

 ןוא פונק א טכאמעג טשינ ןטראד טאה ץעמע ביוא ,שעװ רעד ןיא ןוא

 ףיול םעד ןטלאהנײא טלאװעג טאה יז .רעצכעטײרק ןײק ןטלאהאב טשינ

 לאמנײא .ןעמיוצ טנאקעג טשינ רעמ ײז טאה יז רעבא, תונױער יד ןופ

 םולח רשפא ?טםײװ רעװ :הבשחמ אזא ריא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא

 רשפא רעדא ? הלכ ןײק טשינראג ךיא ןיב רשפא ? ךאװ רעד ףיוא ךיא

 א ראפ טלעטשראפ ךיז טאה םאװ ,טײל ענעי ןופ רענײא ןתח רעד זיא

 ןײז ןלעװ טםעג יד ןוא שינעדנעלבראפ א ןײז טעװ הנותח יד ןוא ,רוחב

 .טאה םעד תמחמ .תומולח עקיטכראפ טאהעג ךיוא טאה יז ? עטוג־טשינ

 ןראװעג ריא ןענעז םירעדעג יד ןוא ןםע םוצ טיטעפא םעד ןריולראפ יז

 ןעװעג אנקמ ןבאה װעשערק ןופ ךעלדײמ עלא ליואװביוא ןוא ,טפאטשראפ

 .םירוםי טימ לופ ןעװעג יז זיא ,קילג ריא

 ׳ר ׳ןתוחמ רעד םיא טאה ,םותי א ןעװעג זיא ןתח רעד יװ יוזא

 יױוצ ןעײנפיוא טזאלעג םיא טאה רע .רעײטשםיוא ןא טכאמעג ,לפמוג

 ײװצ ;ןכאװרעדניא ףיוא םענײא ןוא תבש ףיוא םענײא ,םעפילוט

 ךיוא יװ ,עטאפאק ענעכוט א ;ענעםעלטא ןוא ענעדײז א ,םעציפושז

 רעטופ־ריובט ןופ למײרטש א ,ןרעדולפ ראפ עכעלטע ,קערפאלש ײװצ

 .תורטע ײרד טימ תילט ןשיקרעט א טפיוקעג םיא ןוא ןציפש ןצײרד טימ

 רעטײרב א טימ ץלא ,םידגב ערעדנא ןטײרגוצ טזאלעג םיא טאה רע

 א ןעװעג זיא ,ןגירקעג טאה ןתח רעד םאװ ,תונתמ יד ןשיװצ .טנאה

 יד טצירקעגםיוא ןעװעג ריא ףיוא זיא םע םאװ ,םקיב־םימשב ענרעבליז

 א טימ רעםעמ־איצומ א ;עקשופ־גורתא עטדליגעג א ;יברעמ לתוכ

 ־טנאפלעה ןופ לריט א טימ לטעקש־קאבאט א ;לוטש רענרעטומלרעפ

 ןוא ,ןעלװאט ענרעבליז טימ רודים א ;דײז ןיא ןדנובעג ם״ש א ;ןײב

 ראם טגאזעג עלהמלש טאה לאמ־ןתח ןפיוא .םיצפח ערעײט ליפ ךאנ

 עדעי םאװ ,תױשק ןעצ טגערפעג רע טאה רעירפ .לטשפ א םירוחב יד

 עלא רע טאה ךאנרעד .רעיומ א יװ קראטש ןעזעגםיוא טאה ענײא
 תוישק יד םאד ןזיוועג רע טאה ףום םוצ .ץורית ןײא טיימ טרעפטנעראפ

 ןופ םערוט רעצנאג רעד ןוא ןעװעג טשינ תױשק ןײק דלאב ןענעז

 .טפאגראפ ןבילבעג זיא םלוע רעד .ןלאפעצ ךיז זיא תודמול
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 ,טליפשעג טאה׳מי .הנותח רעד ןגעװ ןײז ךיראמ טשינ לעװ ךיא

 דעלניױועג יװ ,טעספאהעג ןוא טכאמעג שיראנ ךיז ׳ןעגנוזעג ,טצנאטעג

 ־רעטםוש .הדיחי־תב ןײז םיוא־טיג ריבג א ןעװ ךאנ טרפב ,תונותח ףיוא

 ׳ןדיומ־טסניד יד טימ ןצנאט טװאורפעג ןבאה ןעגנױ־רעדײנש ןוא ןעגנױ

 ־סיוא ײז ןוא ןגירשעגנא ײז ףיוא ןבאה םיתב־ילעב עקידרעפאה יד רעבא

 ,םעלאפ יד טצראשראפ ,טרוכישעגנא ךיז ןבאה טײל עכעלטע .טצגשעג

 ןבאה עקינײא . . . !תבש . . . !תבש :ןפורעג ןוא טעקפאהעג

 יד טימ ןביוהעגנא ךיז טאה סאװ ,שטײט־שידײ ףיוא דיל א ןעגנוזעג

 ־ראק טימ טשראב . . . ? ןאמקרא ןא טכאק עשז־םאװ״ :רעטרעװ

 ׳ןעלבמ״צ ףיוא טלבמיצעג ,ןעלדיפ ףיוא טליפשעג טאה׳מ ...״!לפאט

 ףיוא טפײפעג ,םרעטײמורט טימ טרעטײמורטעג ,ךעלקײפ ףיוא טקיופעג

 ,ןפעלש יד ןביוהראפ ןבאה רעבײװ עטלא .רעפײפ א ףיוא ןוא קאזלדוד א

 יד טימ טשטאפעג ,טצנאטעגנגעקא ךיז ,םעקפאק־הרזג יד טצראשראפ

 ןבאה ,םינפ וצ םינפ ,טנעאנ ןעמוקעגוצ ןיוש ןענעז ײז ןעװ ןוא ,טנעה

 ץלא סאד ןוא ,ןראצמירג ןקידנגנילצולפ א ןופ יװ ,טרעקעגפא ךיז ײז

 ,עטתנתוחמ יד ליואװביוא .טײקרעטײה סיורג םלוע םײב ןפורעגסיורא טאה

 יד ןביוה■ טשינ ןאק ןוא ךאװש זיא יז זא ,טהנעטעג טאה ,לדנענעג

 טזומעג טאה יז ןוא דאר ןיא ןגיוצעגנײרא דלאװג טימ יז ןעמ טאה ,םיפ

 ,ךיא באה ,תונותח ףיוא לאמעלא יװ .קאזאק א ןוא רעש א ןצנאטטימ

 ,טײקלטײא ,טבוזרעפײא ןײק ןלעפ טשינ לאז׳ס זא ,ןעזעג ,ערה־רצי רעד

 ,רעםאװ א טצנאטעג ןבאה ןדיומ יד ןעװ .טײקנזאלעצ ןוא ײרעמיראב

 תמאב ןטלאװ ײז יװ ,ןעלכענק יד רעביא םעלאפ יד ןביוהעגפיוא ײז ןבאה

 ־עגנײרא ןבאה ןעגנױ עליואװ יװ יוזא ןוא ,רעםאװ א טזײרפשעגרעבירא

 רעד .תורז תובשחמ וצ ןעמוקעג ײז ןענעז ,רעטצנעפ יד ךרוד טקוק

 ־עביל ןעגנוזעג טםעג יד ןכאמ וצ ךעלײרפ רעפײא ןײז ןיא טאה ןחדב

 ןײמ ןשלאפ א טשטײטעגנײרא ,םיקוםפ ןופ טשפ םעד טלפירקראפ ,רעדיל

 עגנױ ןוא ןדיומ יד ןוא ,םינבר־םירופ ןעוט םע יװ ,רעטרעװ עקילײה ןיא

 טאה לבײװ א .טנעה יד טימ טשטאלקעג ןוא טבאלעג ןבאה ךעלבײװ

 סיורג ןופ ןוא שארב א ןריולראפ טאה יז זא ,ןוטעג ףור א גנילצולפ

 ראנ ,םוטעמוא טרעטשינעג טאה׳מ .ןראװעג טשלחראפ יז זיא טסגנא

 םאד ןעײרש ןעמונעג טאה דיומ א .ןענופעג טשינ ץפח םאד טאה׳מ

 ־ןבארג ןיא לזיפש א טימ ןוטעג ךאטש א ריא טאה שורבכע ןא גנױ א
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 ־עדנא דעד טימי ןעמאזוצ לדנעגעג טאה לצנעט־הװצמו ןטימ ןיא .שײלפ

 יד .ןריפ־ןגײל םוצ הלכ יד טעבנגעגםיורא ןירעריפרעטנוא דער
 ןעװעג ןענעז רעטצנעפ יד ןוא ,ןראג ןפיוא ןעװעג זיא בוטש־ףאלש

 לקנוט ןבײלב לאז םע ׳םעלײשטאפ ןוא ןעגנאהראפ טימ ןעגנאהאב טכידעג

 יז יװ הלכ רעד טגאזעגנא רעבײװ עדײב ןבאה געװ ןפיוא .גאטײב וליפא

 ןעװ ,ןקערשרעד טשינ ךיז לאז יז םאד טנראװעג יז ןוא ןריפ ךיז לאז

 ןוא ןרעפכורפ וצ ךיז טאבעג םאד לײװ ,ריא וצ ןעמוק טעװ ןתח רעד

 טימ לפמויג ׳ר טאה ךאנרעד גנאל טשינ .הװצמ עטשרע יד זיא ןרעמ

 .ןתח םעד טריפעגקעװא רעריפרעטנוא ןטײװצ םעד

 ךײא ןוא ריגײנ רעײא ןבעגבאנ טשינ לאמ םאד ךיא לעװ ,ונ

 םגגראמוצ םאד גונעג .רדח־ףאלש ןיא ןפאלראפ זיא׳ם םאװ ןגאזםיוא

 ,ןגראמ־טוג הלכ רעד ןטיב ןעמוקעגנײרא זיא לדנענעג ןעװ ,ירפרעדניא

 וצ טמעשעג ךיז ןוא קעדרעביא רעד רעטגוא ןטלאהאב ךיז עםיל טאה

 זיא ןוא ןביוהעגפיוא טאהעג ןיוש ךיז טאה עלהמלש .םינפ םאד ןזײװ

 עגנױ םאד טאה ,ןשינעטעב ןוא דײר עגנאל ךאנ .רדח ןײז ןיא ןעװעג

 ,טקיטולבראפ ןעװעג זיא׳ם ןוא ךעלײל םאד רעטומ רעד ןזיװעג לבײװ

 זיא ײװ — ןפורעגםיוא לדנעגעג טאה — !רעטבאט ,בוט־לזמ —

 .. , !ןעמאמ רעד וצ

 ןוא טנײװעג ,טשוקעג יז ,זדלאה ןפיוא ןלאפעגפיורא ריא זיא יז ןוא

 .ןרערט עריא טימ םינפ ריא טכאמעג םאנ

 ו
 ץכונריפ ובגרס א

1 
 רעדלעװ יד ןיא ןראפעגקעװא לפמיג ׳ר זיא הגותח רעד ךאנ דלאב

 ןוא ןײרא טעב ןיא טגײלעג רעדיװ ךיז טאה לדנענעג .םירחםמ ענײז וצ

 ןוא טײלעגנױ יד .תואופר ןוא ןטײקפאלש עריא טימ ןבעגעגפא ךיז

 רעד ךאנ טעװ עלהמלש זא ,טכירעג ךיז ןבאה שרדמ־תיב ןיא םירוחב

 טימ ,םיניגע עשלהק טימ ןעמענראפ ךיז ״דבישי־שאר א ןרעװ הנותח

 ןא ראפ ןםאפ םאװ ,רעצבעוט עכעלנע ךאנ טימ ןוא ,םירפם־ןוקית

 .רעציז־בוטש א ןעװעג זיא עלהמלש רעבא ;םעדײא ןכײר א ,יולע
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 ךיז ונילע ךאנ דלאב טאה ןוא טעפש ןענװאד ןעמוקעג רע זיא תירחש

 ■־תיב ןיא טמיוזעג טשינ ךיז גנאל ךיוא טאה רע .םײהא טרעקעגמוא

 םאד טדערעג ןבאה ןדיומי ןוא רעבײװ .בירעמךוא־החנמ ײב שרדמי

 ןדאל ענירג יד .לאמטכאנ ךאנ דלאב ׳ירפ ןפאלש ךיז טגײל עלהמלש

 סלפמיג ׳ר .טעפש זיב טכאמראפ ןבילבעג ןענעז בוטש־ףאלש רעד ןופ

 ןעשטפעש ןײא ןיא ןטלאה בײװ־ןוא־ןאמ זא ,טלײצרעד טאה דיומטסניד

 ןעמאזוצ וליפא ןענרעל ײז זא ןוא ׳תודום ךיז ןעמיורנײא ךיז ןשיװצ

 ןוא ,ןעמענוצ עשילרעטסיוא ךיז ןפור ,ןשינעטער ךיז ןגערפ ,םירפס ןיא

 טקוק יז ןעװ ׳טמעשראפ טרעװ ,דיומו יד ,יז םאד ,שידניק ךיז ןכאמ

 ןופ ןםע עסיל ןוא עלהמלש זא ,טלײצרעד ךיוא טאה טםניד יד .וצ ךיז

 ,טנעה יד ײב טפא ךיז ןטלאה ןוא ,טראװק ןײא ןופ ןעקנירט ,לםיש ןײא

 עלהמלש יװ ןעזעג יז טאה לאמנײא .םיצירפ ײב גהנמ רעד זיא םע יװ

 ,לידבהל ,ןײא טנאפש׳מ יװ לטראג ןײז טימ ןעםיל טנאפשעגנײא טאה

 טשרמולב טאה יז ןוא ,לטיר א טימ ןבירטעג יז טאה רע ןוא ,דרעפ א

 לאמ רעדנא ןא .עליבאק א יװ שממ ,טעקצאהעגרעטנוא ןוא טעשזריהעג

 רערילראפ םעד טיצ רעניװעג רעד ואװ ,ליפש א ןיא טליפשעג ײז ןבאה

 ײז זיב ,ןעלפעל יד ײב ןגיוצעג גנאל יוזא ךיז ןבאה ײז ןוא ,רעיוא םײב

 .ןרעיוא עטיור ןעמוקאב ןבאה

 ןסקאװעג קיטפאהראװ זיא ןעםיל ןוא ןעלהמלש ןשיװצ טפאשביל יד

 ןענאטשעג יז זיא ,ןענװאד ןעגנאגעג זיא רע ןעװ .גאט וצ גאט ןופ

 ־קעװא טלאװ רע יװ רעגײטשא ,טקוקעגםיוא םיא ןוא רעטצנעפ םײב

 ןטײרגוצ ךיק ןיא קעװא זיא יז ןעװ ןוא ;טאטש רעטײװ א ןיא ןראפעג

 ןעמוקעג עלהמלש זיא ,ץירג־רעבאה א רעדא לכיאי א רעטומ רעד ראפ

 לוש־רעבײװ ןיא ןענאטשעג עםיל זיא ,שרדמ־תיב ןיא ,תבש .ןפור יז

 ,הניחת רעד ןיא רעדא ,רודיס ןיא ןגאז וצ טאטשנא ןוא עטארק רעד ײב

 טנװאדעג טאה סאװ ,ןעלהמלש ןופ גיוא ןײק ןעמונעגפארא טשינ יז טאה

 טאה עלהמלש .תורטע ײרד יד טימ תילט ןײז ןיא ,טנאװ־חרזמ רעד ײב

 ־תרזע רעד וצ טקוקעגפיורא ןוא קילב םעד ןביוהעגפיוא לאמ םעדעי

 ־םולש א יוזא זיא םע סאד ,טסואװרעד ךיז טאה לפמיג ׳ר ןעװ .םישנ

 ןוא ןלעפעגליואװ םיא םע זיא ,םעדײא םעד ןוא רעטכאט ןײז ןשיװצ תיב

 רע .טדערעג ןבאה רעגניצ עזײב םאװ טרעמיקעג קינײװ םיא טאה סע

 .לראפ םעד ראפ תונתמ געװ ןופ ךיז טימ טכארבעג לאמ םעדעי טאה
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 ־עג ןלעפעג טשינ ריא זיא םע .תומוערת טאהעג טאה לדנענעג רעבא

 ־ערעלקרעביא יד ׳רעטרעװ עטלטרעצעג יד ,ץכעריפ עמורק סאד ןראװ

 טשינ יז טאה םניוזא סעפע םאװ ,ןשינעשוק ןוא ןשינעביל ידלא ןוא ןשינ

 יד ןופ ןעמײה יד ןיא טשינ וליפא ןוא ,זיוה םרעטאפ ריא ןיא ןעזעגוצ

 יז ןוא ,טײל־טאטש יד ראפ דנאש א ןעװעג ריא זיא סע .עטםגײמעג

 אזא ןדײל טשינ טעװ יז סאד ׳םעדײא םעד ןוא רעטכאט יד טנראװעג טאה

 .גנוריפפיוא
 טגאלש׳ם — טהנעטעג יז טאה — !ןקוקוצ טשינ םע ןעק׳כ —

 . . . !לאג רעד וצ

 :ןוט ףוד א טגעלפ יז רעדא

 . . . !תוררש ןוא םיצירפ ײב טשינ םניוזא םעפע טעז׳מו —

 ,עסיל טאה — ?ןעלחר ןבאה ביל טגעמעג בקעי טאה םוראװ —

 ךלמה המלש טאה םוראװ — .טהנעטעגסיוא ךיז ,עטנרעלעגליואװ יד

 .. . ?רעביױו טנזיוט טאהעג

 טאה — . . . !ײז וצ טשינ ךיד ךײלגראפ . . . !גײװש —

 וצ ןצפעל יד ראפ ײז טרעװ טשינ טםיב — .ןוטעג ײרשעג א לדנעגעג

 .... !ןעגנערב

 ןופ ןעװעג טשינ ןראי עקידרעירפ יד ןיא זיא לדנעגעג ליואװביוא

 פא־טיה יז ביוא ,רעטכאט רעד טקוקעגכאנ גגערטש יז טאה ,ןתױנקדצ יד

 יז ןוט וצ גנוטכא ,ןײרא הװקמ ןיא ריא טימ ןעגגאגעגטימ זיא ןוא הרהט

 לאמוצ זיא טכאנראפ קיטײרפ .ןײז וצ רעהעג׳ס יװ ןעקנוטרעטנוא ךיז לאז

 עסיל םאװ ראפרעד רעטכאט ןוא רעטומ ןשיװצ תקולחמו ןעמוקעגםיורא

 ןרעשפא טזאלעג טאה עםיל .ןשטנעב־טכיל ןטימ טקיטעפשראפ ךיז טאה

 ־עג רעבא ,לכיט־פאק ןדײז א ןגארטעג טאה ןוא הנותח רעד ךאנ ראה יד

 ןוא ןםקאװעגפיוא רעדיװ ריא ןענעז ראה יד זא ,ןענופעגםיוא טאה לדנענ

 •ךעלעקעל ןיא ײז טלזײרק ןוא לגיפש ןגעקא טײהרעליטש ײז טמעק יז זא

 ־עג .םעדײא ןוא רעגיװש ןשיװצ דײר עפראש וצ ןעמוקעג ךיוא זיא׳ס

 שרדמ־תיב ןיא קיגײװ יוזא טציז רע םוראװ ןםארדראפ טאה ןעלדנענ

 .רעדלעפ יד ףיוא ןוא ןטראג־טםביוא ןיא ןריצאפש טפא טײג רע סאװ ןוא

 עבלאה יד טצופעג ןגראמירפ ןדעי טאה דע םאװ ,ןטילעג טשינ טאה יז

 ־רעטנורא ןוא ךעלהאפ יד טײרדעג טאה רע םאװ ןוא םקאװאוש טימ ךיש

 א ראפ ןזיװעגםיורא ךיז רע טאה וצרעד .לדרעב סאד טמעקעג
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 זכאק טזאלעג ךיז רע טאה ךאװ רעד ןטימ ןיא .ןליופ א ןוא רעשאנ

 ןוטעגנײרא םיא עסיל טאה ךלימ רעד ןיא ןוא ,ךעלפערק ןוא עלעגעמ

 ־ןעמיולפ ,לכיק־ןאמ א ןטײרגוצ ןםײהעג ךיז רע טאה טעב םײב .קינאה

 ןעגנאגעג זיא קלאפראפ םאד ןעװ .טפאז־לשנײװ ,סעקנישזאר ,םעמיצ

 טלטײקראפ ןוא לםילש א טימ ריט יד ןםאלשראפ עםיל טאה ,ןפאלש

 רעמאק־ףאלש רעד ןופ טרעהעג לדנענעג טאה לאמוצ .לטײק א טימ

 רעטכאט יד זא ,טכודעגםיוא ריא ךיז טאה לאמ רעדנא ןא .רעטכעלעג א

 םוראװ ,בוטש רעד רעביא טײהרעםיװראב םורא ךיז ןגאי םעדײא רעד ןוא

 ךיז ןבאה רעטכײל־גנעה יד ןוא ןקלאב ןופ ךלאק ןלאפ ןעמונעג טאה׳ם

 ןפאלקנא לאז יז טםניד יד ןקישפיורא טזומעג טאה לדנענעג .טלקאשעג

 .ליטש ןײז לאז׳ם קלאפראפ םעד ןגאזנא ןוא ריט רעד ןיא

 קידנגארט דלאב טעװ עםיל םאד טפאהעג לדנענעג טאה ביוהנא ןיא

 א ןרעװ ,ןעײװ־טרובעג ןבאה ,ןרעװ ןגעלעג טעװ יז ןעװ ןוא ;ןרעװ

 טימ ןוט וצ ןבאה ןוא ,עלעציפ א רעביא ןכאװ ןוא ןגיוז ןפראד ,עמאמ

 ־גנױ יד ןםעגראפ יז טעװ ,ןתאלוח עשידניק ןוא ךעלעדניװ ,ךעלעקיװ

 טאה עםיל ןוא םישדח רעבירא ןענעז םע רעבא .ןטײקלטײא עשלבײװ

 ןבאה ןגיוא יד ,רעםאלב ןראװעג זיא םינפ ריא .טרעגנאװשראפ טשינ

 ־עגנא ןעמ׳ טאה װעשערק ןיא .ןײש ,רעדמערפ א טימ ןטכיולעג

 .הלבק ןעמאזוצ ןענרעל בײװ ןוא ןאמ םאד ןדער וצ ןביוה

 — .ךיז ןשיװצ טדערעג טײל יד ןבאה — !ץכעריפ םורק א׳ם —

 . . . !טושפ טשינ זיא ךאז יד

 ,זקאז ןקירטש ןוא םעקינאג יד ףיוא ןציז םאװ ,רעבײװ עטלא יד ןוא

 ךיז ןגאז וצ ׳ןעלטאמ וצ סאװ ןגעװ טאהעג ןבאה ,םקאלפ ןעניפש רעדא

 . . . פעק יד טימ ןעלקאש וצ ןוא ןרעיוא עביוט־בלאה יד ןיא תודוס

 ז

 רדזז זגזדגד}
 .רדח ןופ תודום ןגאזוצסיוא טײצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא ,ונ

 .רדח־ףאלש ןופ :ןײמ ךיא

 ןוט וצ ײז ראפ גונעג טשינ זיא׳ם סאװ ,טײלםנאמ ןאראפ ןענעז םע

 דײר ערעל ײלרעלא ןדער וצ טםול א ןבאה ײז ראנ ,שינעפרעדאב רעײז
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 ןוא הװאת ןיא זיא שרוש רעײז סאװ ׳םיניגע ןיא ןעלבירג וצ ךיז ןוא

 ןוא הרוחש־הרמ וצ ײז ןריפרעד ׳ןײרא ײז ןיא ךיז טזאל׳מ ןעװ םאװ

 ןםײװ עלא םאד ׳טגאזעג ןיוש ןבאה םימכח יד .האמווט־ירעש ט״מו יד

 ןײז טקינײרמואראפ םאװ ,רעד רעבא ,הפוח רעד וצ טײג הלכ א םאװ וצ

 ןענרעל ןיא טײקפראש ןײז תמחמ .אבה־םלוע קלח ןײק טשינ טאה ,ליומ

 רעטציפשעגרעביא רעד טאה; ,ןענרקח וצ ךיז טײהניואװעג ןײז ןוא

 :ליפשײב םוצ .הניבל וניבש םירבד ןיא ןפיטראפ ךיז ןעמונעג עלהמלש

 םאװ :ןוט גערפ א גגילצולפ רע טגעלפ קושינו קוביח ןטימ ןיא

 טאטשנא ןתח רענילבול םעד ןבילקעגםיוא טםלאװ וד ןעװ ,ןעװעג טלאװ

 ביוהנא ןיא זיא עםיל ? םיא טימ ןגעלעג ךיוא טציא וטםלאװ ? ךימ

 ,ונ :טרעפטנעעג טאה יז ןוא םירוביד עכלעזא ןופ ןראװעג ןקארשרעד

 טאה עלהמלש רעבא .םיא טשינ ,טלײװרעדםיוא ךיד ךאד ךיא באה

 ,וצרעד טכארבעג טאה ןוא תױשק־ץאלק טלעטשעג ןוא טשראפעג רעטײװ

 ,טאהעג הנותח םענעי טימ טלאװ יז ןעװ סאד ,ןרעפטנע םיא לאז יז

 ןוא ,ןעװעג גונעג טשינ םאד זיא ,ונ .ןעװעג םיא טימו יאדװא יז טלאװ

 ,טלאװ ךיא ןעװ ,ןוטעג וטסלאװ םאװ ןוא :טגערפעג רעטײװ טאה רע

 רעדא ,ןרעדנא ןא טימ טאהעג הנותח וטםלאװ ?ןבראטשעג ״דלילח

 ןאמ םוש ןײק רעמ טלאװ יז םאד טרעפטנעעג טאה עםיל ?טשינ

 ־פיוא ריא ןוא טלגילקעג ךיז טאה עלהמלש ראנ ,ןענאק טלאװעג טשינ

 .גאזוצ םענעגײא ריא ףיוא ןזאלראפ טשינ ךיז ןאק יז םאד ןזיװעג

 ןפראװאב םיװעג ךיד ןטלאװ םינכדש יד ןוא ןײש ןוא גנױ ךאנ טסיב וד

 יאדװא דיד טלאװ עטאט ןײד ןוא — .טגאזעג רע טאה — ,םיכודיש טימ

 םנקעדאב א ןעװעג רעדיװ טלאװ םע ןוא .ןײלא ןציז טזאלעג טשינ

 טריפעג לאמאכאנ ךיד טלאװ׳מ ןוא ,לצנעט־הװצמ א טימ הפוח א ןוא

 .ןגײל

 לײװ ,ןדער טשינ יוזא לאז רע ,ןטעבעג ךיז עסיל טאה טסיזמוא

 םוראװ ,קעװצ ןײק טשינ ךיוא טאה׳ם ןוא ,רעצ ריא טפאשראפ םאד

 עלהמלש .ןײז טלאמעג ץלא ןעק׳ם םאװ ,ןעזםיוראפ טשינ ןעק רענײק

 עקיסירדרעביא יד טימ ריא וצ ןענאטשעגוצ ײנםנופ לאמ םעדעי זיא

 ־םיב טאה רע ןוא ״דװאת טקעװרעד םיא ןיא ןבאה ײז ןוא ןכערפשעג

 ןופ ןגינעגראפ ןבאה לאז יז ,וצרעד ןעסיל ךיוא טריפרעד זײװכעל

 עבלאה ןבאה בײװ־ןוא־ןאמ זא ,ןעמוקעג זיא יוזא .דײר עגנירג יד
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 ־טנעעג ןוא טגערפעג ,טעשטפעשעג ןוא טלטרומעג ךיז ןשיװצ טכענ

 טיג תעד־רב םוש ןײק סאװ ,ןכאז רעביא טרעפמאעג ךיז ןוא ׳טרעפ

 יז סאװ ןסיװ טלאװעג עלהמלש טאה יוזא .ײז טימ פא טשינ ךיז

 ןא ףיוא ןפראװראפ טרעװ ןוא ףיש א ףיוא טראפ יז ןעװ ,ןוטעג טלאװ

 יד ןשיװצ ןבירטראפ טרעװ יז ןעװ ;ןאטיפאק םעד טימו לזדניא

 ןטלאװ ןאטלוס א ןופ םיסירס יד ןעװ ;עקירפא ןופ ןשטנעמ׳ עדליװ

 הכלמה רתסא ןעװעג טלאװ יז ןעװ רעדא ׳םעראה א ןיא ןעגנאפעג יז

 .תונױמד עליוה ןכײלג סאד ןוא ,ןשורװשחא וצ ןעמונעג יז טלאװ׳מ ןוא

 עכלעזא טימ פא ךיז טיג רע םוראװ ןפראװעגראפ םיא טאה עסיל ןעװ

 תודוס יד ןוא הלבק ןעגרעל ןעמונעג ריא טימ רע טאה ׳ןזיומעלאש

 רפס א זיוה ןיא ןעלפמיג ׳ר ײב ןעװעג זיא סע .גוױז ןוא דוחי ןופ

 ערעדנא ךאנ ןוא ךאלמה לאיזר א ׳החונמ־תירב א ׳י״רא ןופ םײחה־ץע

 ,לחר ,בקעי יװ ןעסיל טלײצרעדכאנ טאה עלהמלש ןוא ,םירפס־הלבק

 דגנכ םינפ םינױלעה תומלוע יד ןיא ךיז ןטפעהאב הפלז ׳ההלב ,האל

 טימ אשיךק אבא ןופ ןשינעטפעהאב יך ןוא ,רוחא דגנב רוחאו םינפ

 סאװ ׳רעטרעװ ןבירשעג ןעװעג ןטראד ןענעז םע ןוא ,אשידק אמא

 .הפ־לובינ ײז ןענעז טײטאב ןכאפנײא םעד טיול

 א ןעװעג זיא םאװ ,עלהמלש טאה ,קיגײװ ןעװעג סאד זיא רשפא

 :תופילק יד ןבאה םע םאװ ,חוכ םעד ןעםיל ןקעדפיוא ןעמוגעג ,לבוקמ

 ־ערש ,ןטוטיפאל ,םינאלװײט ,תוחור ,םידש םתס טשינ ןענעז ײז םאד

 תומילוע יד ןיא שינעטלאהנא ןא ךיוא ןבאה ײז ראנ ,םיצל ןוא ךעלעט

 השודק ןופ שימעג א זיא םאװ ,הגונ־תפילק רעגײטש א יװ ,םינױלע

 יד סאד ןשינערעהוצנא ײלרעלא ןענופעגםיוא טאה רע .האמוט ןוא

 ןיא וליפא ,ןומדק־םדא ןיא ,תוליצאה־םלוע ןיא הקיני ריא טאה הפילק

 ןטש רעד םאד ,דײר ענײז טיול ,ןעמוקעגםיוא זיא םע ןוא ,ףום־ןיא

 ןקיבײא ןא ךיז ןשיװצ ןריפ םאװ ,ןטכאמ עכײלג ײװצ ןענעז טאג ןוא

 ךיוא .ןרעדנא םעד ןא רענײא תושממ ןײק טשינ ןבאה ןוא טײרטש

 ,הװצמ עדעי יװ ךײלג ,דניז עדעי םוראװ ,תורבע ןײק אטשינ ןענעז

 יז טראפש ,ןביוהרעד זיא יז ביוא ןוא ,סיורג ןוא ןײלק ןײז ןאק

 טימ הריבע ןא טוט דײ א ןעװ סאד טגאזעג ריא טאה רע .ךיוה ןא
 ןוא אי זא ןוא ,הנװכ ןא הװצמ א טוט רע רעדײא רעסעב זיא ,תובהלתה

 ,טנורגפא ןוא למיה ,םקניל ןוא םטכער ,שינרעטצניפ ןוא טכיל ,ןײנ
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 ןוא טײקכעלטעג ןופ ןטלאטשעג ןענעז ׳טײקנײרמווא ןוא טײקנײר

 ןופ ןטאש ןיא ײם־יװ־ײס ןעמ טבײלב ׳ןרעדינפארא טשינ לאז׳מ ןיהואװ

 ץלא סאד טאה רע .ןאראפ טשינראג זיא טכיל ןײז רעסיוא םוראװ ,ידש

 ןעװעג זיא םע םאד ,ןעגנוכײלגראפ ןוא תוצילמ ענײש טימ טגאזעג

 ןראװעג רעקיטשרוד ץלא זיא עסיל .ןרעה וצ םיא גנוקיװקרעד א

 ןופ ןעגנוקעלפטנא יד ןעמענראפ וצ ןוא םיא טימ ןעגנערבראפ וצ

 יז טריפ עלהמלש םאד ,טכודעגםיוא ריא ךיז טאה לאמוצ .ליומו ןײז

 ראפ טכרופ םיורג ןעמחקאב טאה יז ;געװ ןקיטראפטכער ןופ פארא

 יד ןיא ךיז ײב טשינ רעמ זיא יז זא ׳טריפשעג ןוא רעטרעװ ענײז

 טאה יז ןוא ,ןעגנאפעג יװ ןעװעג זיא המשנ ריא םוראװ ;טנעה

 טאהעג טשינ חוכ ןײק טאה יז רעבא .ןעקנאדעג ענײז טכארטעג

 לעװ ךיא :טגאזעג ךיז וצ טאה יז ןוא ,גנונעכער א ןבעגוצפא ךיז

 ןעמוקאב דלאב טאה רע .ןײז לאז ,ןײז טעװ׳ס םאװ ןוא ,ןײגכאנ םיא

 .טרעגאב טאה רע םאװ ץלא ןוטעג טאה יז םאד ,הטילש אזא ריא רעביא

 רע .ןלעפעגליואװ ןײז טיול ריא רעביא טקיטלעװעג טאה רע ןוא

 ,טעקאנ ןוטםיוא םיא ראפ ךיז לאז יז ,ןסײהעג ,ליפשײב םוצ ,ריא טאה

 ןעגניז ,םיא ראפ ןצנאט ,היח א,לידבהל ,יװ ,ריפ עלא ףיוא ןכירקמורא

 ןוא שדוק ןושל ףיוא בלאה ,טםאפראפ סנגײא טאה רע סאװ ,רעדיל

 ־ראפ א יװ ,ןליװ ןײז ןוטעג טאה יז ןוא ,שטײט־ירבע ףיוא בלאה

 .עטפושיכ

 רענעטלאהאב א ןעװעג זיא עלהמלש רעד םאד ראלק ןיוש זיא ,ונ

 זיא ,חישמ רעשלאפ רעד ,יבצ־יתבש ליואװביוא םוראװ .קיניבצ־יתבש

 רעדנעל עלא ןיא ןבילבעג ךאנ ןענעז ,טיוט ןעװעג גגאל סלאמאד ןיוש

 ןקראמו ףיוא ןענעגעגאב ךיז ןגעלפ ײז .םידימלת ענעגראבראפ עניױ

 יוזא ןוא ,סנכײצ ײלרעלא טיול טנאקרעד ךיז ןבאה ,םידיראי ןוא

 םאװ ,ןדײ עקירעביא יד ןופ ןראצ םעד ןופ ןטלאהאבסיוא ךיז ײז ןבאה

 תכ רעד ןשיװצ ןעװעג ןענעז םע .םרח ןיא ןפראװעגנײרא ײז ןבאה

 .טײל ענעמונעגנא ןוא םידמלמ ןוא םיטחוש ןוא םינבר ליפ יבצ יתבש

 טרעדנאװעגמורא ןבאה ,םש־ילעב ראפ טלעטשראפ ךיז ןבאה עקינײא

 ־עגנײרא ײז ןבאה תועימק יד ןיא ןוא ,תועימק ןבעגעג ,טעטש יד רעביא

 םיבלכ ןופ ןעמענ ,האמוטה תומש ראנ ,תומש עקילײה טשינ ןבירש

 ײז .יבצ יתבש ןופ ןעמאנ םעד ךיוא ןוא ,יאדמושאו תיליל ,תוחור ןוא
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 אירבח רעד ןופ טײל יד ראנ םאד ׳שירעגילק ןוטעג ץלא סאד ןבאה

 ״דחמש עםיורג א ןעװעג ײז ײב זיא םע .ףיורעד טנאקעג ויז ןבאה

 זיא יוזא .ןדאש טכארבעג ןוא טײל עמורפ טראנעגפא ןבאה ײז ןעװ

 םאד ןםיװ טזאלעג ןוא בושי א ןיא ןעמוקעג קיניבצ־יתבש א רענײא

 ןוא ,טײל ליפ םיא וצ ןעמוקעג ןענעז סע ןוא ,תפומ־־לעב א זיא רע

 ערעײז ןבירושעגפיוא טראד ןבאה ײז ןוא ,ךעלטיװק ןבעגעגפא םיא

 רעוט־רעדנואװ רעשירעגירטאב רעד רעדײא הנ .ןרעגאב ןוא ןטיונ

 ךעלטיװק יד ןוא לציפש א ןוטעגפא רע טאה ,טאטש יד טזאלראפ טאה

 ,ןעגנױ עקידײל יד ןענופעג ײז ןבאה סע ןוא ,קראמ ןרעביא ןפראװעצ

 ־יתבש רעדנא ןא .דנאש וצ ןראװעג ןענעז טײל ליפ ןוא ,םיצל יד

 םיתב יד ןיא טגײלעגנײרא טאה רע ןוא רפוס א ןעװעג זיא קיניבצ

 טײקנײרמוא ראנ ,טעמוראפ ףיוא ןבירשעג תושרפ טשינ ןיליפת יד ןופ

 .רוחא ןיא ןשוק םיא לאז ןעמ טפירשפיוא ןא ןוא ,םעקבאב־ןגיצ ןוא

 ןעגנאגעג ,טקינײפעג ךיז ןבאה םאװ ,ײז ןשיװצ ערעדנא ןעװעג ןענעז סע

 טרעגלאװעג ךיז ,ײנש ןיא רעטניװ טרעליוקעג ךיז ,תװקמ עטלאק ןיא

 ןענעז ײז ךיוא רעבא .תבשל תבשמו טסאפעג ןוא ץכעירב ןיא רעמוז

 הרות ןופ דײר יד ןעײרדוצרעביא טםײלפעג ךיז ,ןבראדראפ ןעװעג

 ןײז טאהעג טאה רעדעי ןוא ,םילבוקמ יד ןופ ןוא הפ לעבו בתכבש

 זיא עלהמלש רעד ןוא ,תופילק יד טנידעג טאה רע יוזא יװ רעגײטש
 .ײז ןופ רענײא ןעװעג

 ח

 ךןנזגײזגש לבײל \זא עלהזגלש
 יז .ןבראטשעג ,רעטומ םעםיל ,לדנענעג זיא גאט א םענײא ןיא

 .ןרעטנימפא טנאקעג טשינ רעמ יז טאה׳מ ןוא ןראװעג טפאלשראפ זיא

 ןוא םירחםמ ענײז וצ ןראפעגקעװא לפמיג ׳ר זיא העבש רעד ךאנ

 טאהעג טאה לפמיג ׳ר תמיחמ .ןײלא ןבילבעג ןענעז עםיל ןוא עלהמלש

 ןוא דרעפ טאהעג ןטראד טאה ןוא ,ןילאװ ןיא ץעגרע דלאװ א טפיוקעג

 טשינ רע טאה ,ןענידאב םיא ןלאז םאװ ,םירעיופ ךיוא יװ ,תומהב

 ןיא ןבילבעג זיא גנױ רעד .רעםײמש לבײל ךיז טימ ןעמונעגטימ

 ןוא עלהמלש ןענעז ,טײצ־רעמוז ןעװעג זיא םע יװ יוזא .װעשערק
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 זיא עסיל ןעװ ׳לאמוצ .ןריצאפש םיא טימ ןראפעגםיורא טפא עםיל

 טימ׳ ןײלא עלהמלש זיא ׳טפאשטריװ רעד ןיא ןעמונראפ ןעװעג דארג

 עשירפ יד טנוזעג ןײז ראפ ןבאה טפראדעג טאה עלהמלש .ןראפעג םיא

 וצ ךיז טאהעג ביל ךיוא טאה רע .רעדלעװ־ענםאס יד ןופ טפול

 ,טרא ןא וצ טריפעגקעװא םיא טאה לבײל ןוא ןאס ךײט ןיא ןדאב

 םוראװ ׳טנידאב םיא טאה רע ןוא ,ךאלפ ןעװעג זיא רעסאװ סאד ואװ

 .ןענעשרי ץלא טלאזעג רע טאה טיוט םלפמקג ׳ר ךאנ

 ןעװעג זיא לבײל .טפאשטנאק ןםאלשעג עדײב ןבאה םורא יוזא

 ־אב ךעלײרג טאה עלהמלש ןוא פעק ײװצ טימ ןעלהמלש ןופ רעכעה

 טנאקעג טאה גנױ רעד .ןכאז־טלעװ וצ טײקידװעגיוט ןײז טרעדנואװ

 יד טימ 'טאה רע .טירט־רעםאװ ןכאמ ׳ןקור ןפיוא ,ךיוב ןפיוא ןעמיװש

 טײקנילפ םיורג טימ ןוא ,םארטש ןיא שיפ א ןפאכ טנאקעג טנעה עזיולב

 טשינ ןםקאװעג ןענעז םאװ ,רעמוײב עכיוה יד ףיוא טרעטעלקעגפיורא

 לבײל רעבא ,וק א ראפ דחפ טאהעג טאה עלהמלש .ךײט ןופ טײװ

 טשינ וליפא טאה רע ןוא תומהב עדאטם רעצנאג א ךאנ ןגאי ךיז טגעלפ

 רע זא ,טמויראב ךיז טאה רע .םקא ןײק ראפ טאהעג טםגנא ןײק

 ,םלוע־תיב ןפיוא ןקיטכענוצרעביא קערש ןײק טאהעג טשינ טלאװ

 ןלאפאב לאמ לפיװ זיא רע זא ,טלײצרעד ןוא ,לביטש־הרהט ןיא רעדא

 ךיוא טאה רע .ןעמוקעגײב ײז זיא ןוא ,ףלאװ א ןוא רעב א ןופ ןראװעג

 רעםײמש לבײל טאה וצרעד .ןבירטראפ םיא ןוא ןלזג א טנגעגאב

 ־עגכאנ טאה רע ןוא ,םינוגינ ײלרעלא לפײפ א ףיוא ןפײפםיוא טנאקעג

 ןופ ןעקוק םאד ,ןעארק ןופ ןעקארק סאד ,רענעה ןופ ןעײרק םאד טכאמ

 ןוא ןעספעש ןופ ןעקעמ סאד ,ןםקא ןוא יק ןופ ןעקורמ םאד 'ץלאהקיפ

 ןופ ןצלירג סאד ןוא ,ץעק ןופ ןעקואימ סאד ,טניה ןופ ןליב סאד ,ןגיצ

 ־םע ענײז טימ טכאמעג ךעלײרפ ןעלהמלש טאה רע .ןלירג־דלעפ

 טימ ןעגנערבראפ וצ ןעמוקאב ביל טאה עלהמלש ןוא קיטש עשיצראה

 םיא טעװ רע זא ,ןעלהמלש טגאזעגוצ וליפא טאה רעםײמש לבײל .םיא

 יז טאה לאמא םאװ ,עסיל ךיוא .דרעפ א ףיוא ןטײר ןענרעלםיוא
 םיא וצ ןראװעג זיא ,רעסײמש לבײל ףיוא טכא ןײק טגײלעג טשינ

 דבכמ םיא ןוא ןתוחילש ײלרעלא טקישעג םיא טאה יז ןוא רענעזאלעגוצ

 א ןעװעג זיא יז םוראװ ,ןפנארב ןםיז ןוא ךעקעל־קינאה טימ ןעװעג

 .עקיצראהטוג
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 ןעמאזוצ ןדאבעג ךיז ןבאה ,לבײל ןוא עלהמלש ׳עדײב ןעװ לאמגײא

 זיא רע ןוא בײל ןײז ןיא טקוקעגנײא ךיז עלהמלש טאה ,ךײט ןיא

 םיפ עגײז .טײקנײש רעשליבםנאמ ןײז ןופ ןראװעג טרעדנואװראפ

 ןײז ןוא ,טײרב — טםורב יד ,לאמש ןדנעל יד ,ךיוה ןעװעג ןענײז

 ־כאנ .הרובג טימ לופ ןעװעג זיא טלאטשעג עקיראה עצנאג

 טריפראפ םיא טימ עלהמלש טאה ,ןוטעגנא ךיז ןבאה ײז יװ םעד

 טבײרט רע יװ ,טלײצרעד השוב ןא טאה גנױ רעד ןוא ,םעומש א

 ליפ םאד טמיראב ךיז ןוא ,םעיוג ןוא םעםקיש טימ טײקנםאלעגםיוא

 רע זא ןוא ,םיא טימ1 ןגעלעג ןענײז םורא רעפרעד יד ןופ רעבײװ

 ,תוצירפ ןשיװצ עטבילעג ענײז רע טאה ךיוא .םירזממ לפיװ טאה

 רע םאד טנאקרעד טאה עלהמלש .םעקרענלעז ןוא םעיוג עשיטאטש

 טאה עלהמלש ןעװ .תמא ירבד םירכינ םוראװ ,ןגיל ןײק טשיג טגאז

 טאה ,ףארטש ןײק ראפ ארומ ןײק טשינ טאה רע ביוא ,טגערפעג םיא

 םונהיג א אד זיא׳ם זא טשינ טביולג רע םאד ,טרעפטנעעג גנױ רעד

 עכעלנע ךאג טדערעג טאה רע .קיטײװ טריפש רעטיוט א םאד ןוא

 ,ןפיל יד טציפשעגםיוא רע טאה ךאנרעד .תורקפה טימ לופ ,דײר

 ןוא םיוב א ףיוא טפאכעגפיורא ךיז ,תוזע טימ ןוא ךיוה טפײפעג

 ־עג ײברעד טאה רע .לגײפ ןופ ןטםענ ןוא םעקשיש ןפראװעגפארא

 ־עגפא טאה םאװ ,שינעלאש א טימ ןעגגאגראפ ךיז ,בײל א יװ טלירב

 יד ןשיװצ ןופ ןפורעגקירוצ טאה לוק־רעדיװ א ןוא ,טײװ ןלײמ טכליה

 .ףור ןײז ףיוא טרעפטנעעגפא ןטלאװ עטוג־טשינ תונחמ יװ ,ןעמאטש

 טשינ טאה רע ,ןעםיל טלײצרעד ץלא עלהמלש טאה טכאנײב

 ןוא טעדוםעג ךיז רעבירעד גנאל ןבאה ײז .טרפ םוש ןײק טלעפראפ

 רעבא .ןדײב ןיא הװאת םיורג טקעװרעד ןבאה םילטב םירבד יד

 טשינ בײװ ןײז רע טאה ,רעכאװש א ןעװעג זיא עלהמלש תמחמ

 וצ קילעטשרעטניה ןעװעג זיא רוטאנ ןײז .ןלעטש ןדירפוצ טנעקעג

 טאה לאמא טימ .הפ־לובינ טימ ןעמוקעגפא ןענעז ייז ןוא ,טםול ןײז

 :ןוטעג גאז א ריא וצ עלהמלש

 ןײז הנזמ 'טלאװעג וטםלאװ ,ןבעל־עםיל ,תמא םעד רימו גאז —

 . . . ? רעםײמש לבײל ,גנױ םעד טימ

 עםיל טאה — !וטםדער םירוביד ערעםאװ ,רימ זיא יױו —

 ?פארא ןעניז ןופ ,הלילח ,טםיב — .טרעפטנעעג
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 יד . . . רעקראטש א ןוא רענײש א זיא רע ? טשינ םוראװ —

 ... ביל םיא ןבאה תובקג

 טסיב — טגאזעג עסיל טאה — !ןבאה וטסגעמ השוב ,עפ —

 . . . !ליומו סאד אמטמ ריד

 ןיא ןוא ןפורעג עלהמלש טאה — !האמוט יד ביל באה ךיא —

 ןצנאגניא ךימ לע׳כ — .רעײפ א ןדנוצעגנא ךיז טאה ןגיוא ענײז

 . . . !ארחא־ארטס רעד וצ ןבעגרעביא

 ןפורעגנא ךיז עסיל טאה — !ריד ראפ ארומ באה׳כ ,עלהמלש —

 רעמ ץלא טסכירקראפ וד — .שינעגײװשליטש לײװ רעגנאל א ךאנ

 ... !רעמ ןוא

 ןבאה ינק יד ןוא טדערעג עלהמלש טאה — !ץלא געמ׳מ —

 סע לאז ,יאכז ולוכ ןרעװ טשינ ןאק רוד׳ס זא — .טרעטיצעג םיא ײב

 . . . !בײח ולוכ ןרעװ

 .ןגװושעג גנאל טאה ןוא ןראװעג ןפמוורשעגנײא יװ זיא עםיל

 יוזא זיא יז רעדא ,יז טפאלש יצ ןסיװ וצ רעװש ןעװעג ןעלהמלש זיא׳ס

 .ןשינעטכארט עריא טימ ןעמונראפ

 קירעגײנ טגערפעג יז טאה — ?ראװ ףיוא םע טםנײמ וד —

 .לוק טקיטשראפ א טימ ןוא

 ... ראװ ףיוא ׳אי —

 .טש־^פעג יז טאה — ?טראעג טשינראג םע טלאװ ךיד ןוא —

 טלאװ ,גונעת טאהעג טםלאװ וד ביוא . . . ןײנ . . . ? אה —

 . . . טלײצרעד ץלא רימ טםלאװ . . . טאהעג ךיוא ךיא

 .ןוטעג ףור א עםיל טאה — !לארשי עשופ א טםיב —

 ןעװעג ךיוא זיא היובא ןב עשילא ... ךיא ןיב ,אלימ ,ונ —

 טקידעשעג ןעמ זומ ,סדרפ ןיא ןײרא טקוק׳מו זא . . . לארשי־עשופ א

 . . . ןרעװ

 ,קנעדעג . . . !עלהמלש ,יוא . . . ארמג א וטםאה ץלא ףיוא —

 . . . !רעײפ טימ. ךיד טםליפש וד . . . !ךיד טיה

 ־עג טלאװ׳כ ... תופרש ביל באה׳כ !רעײפ ביל באה׳כ —

 ןעמעגרעביא לאז יאדמשא ןוא ןענערב לאז טלעװ עצנאג יד ,טלאװ

 . .הלשממ! יד
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 ןעיירש לע׳כ םוראװ — ןפורעג עםיל טאה — !גײװש —
 .דלאװעג

 .טליטשעגנײא יז עלהמולש טאה — ? היטש ,ארומ וטםאה םאװ —

 ־טנא׳כ ׳ריד טימ ןרעל׳כ • • • זגארט טשינ ןעמ טרעװ ןגאז ןופ —

 ׳םוראװ . . . ןקינײד םײב טםבײלב וד ןוא ,הרותה תודום רי־ קעלפ

 דוד טאה םוראוד ? הנוז א ןעמענ ןעשוה ןםײהעג לוכיבכ טאה ׳וטםנײמ

 ?ןלבנ ײב ליגיבא ןוא יתחה הירוא ײב ןעבש־תב ןעמהנעגוצ ךלמה

 גשיבא יד ןעגנערב ןםײהעג ךיז רעטלע רעד ףיוא רע טאה םוראװ

 'יד ... ףואינ ןיא ןוטעגנײרא ןעװעג ןענעז עםיורג יד ?תימנושה

 טםלאז ,טלאװעג טלאװ׳כ !ןבעל עםיל ׳ײא . . . !טרעטײל האמוט

 ןעװ וליפא . . . םטוג ןײד זיולב ןײמי׳כ ... !ןכראה םעלא ןיא ךימי

 ... !היתחת־לואש ןיא ןײג ךיד םײה׳כ

 .טשוקעג ןוא טזדלאהעג יז ןוא ריא ןיא טרעמאלקעג ךיז טאה רע ןוא

 .רעטרעװ ענײז ןופ עטשיוראב א ןוא עדימ א ןגיל ןבילבעג זיא עםיל

 ךיז ןבאה טנעװ יד ,טלקאװעג ריא רעטנוא ךיז טאה רעגעלעג םאד

 ־ ןיא ןיוש ךיז טגיװ יז זא ,טכודעגםיוא ךיז טאה ריא ןוא ,טלםײרטעג

 .טײרפשעגםיוא ריא ראפ באה ׳ערה־רצי רעד ,ךיא םאװ ,ץענ רעד

 ט

 תיװנןשח גשיבא ןגא ז\יגזז ןב ןבינגד^^

 ךעלנײװעג .ןפיולראפ ןביוהעגנא ןבאה ןכאז עשילרעטםיוא

 וליפא םיא טאה יז ןעװ .רעםײמש לבײל ןעז ןטלעז עםיל טגעלפ

 טניז ,רעבא ,ונ .םיא ףיוא טכא ןײק טגײלעג טשינ יז טאה ,טנגעגאב

 ןביוהעגנא גנױ רעד ריא טאה ,טדערעג יוזא ריא וצ טאה עלהמלש

 ןפארטעג םיא טאה יז ןוא ךיק ןיא ןעגנאגעגגײרא זיא יז .ןעמוקנגעקא

 ־אב ךיז טאה עםיל ןעװ .םאפש ןבײרט ןוא טםניד רעד טימו ןײטש

 וצ ןביוהעגנא םיא יז טאה דלאב .ןראװעג ןגיװשטנא רע זיא ,ןזיװ

 רעד ײב ןםיוטשעגנא םיא ףיוא ךיז יז טאה אד .םוטעמדא ןפערט

 .ןאם ךײט םוצ געװ ןפיוא ןטײר ןעזעג םיא יז טאה אד ןוא ,לאטש־וק

 ,קאזאק א יװ רעטכײלגעגםיוא ןא דרעפ םעד ףיוא ןםעזעג זיא רע
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 יד ןעװ ,לאמנײא .ןצײל יד ןטלאהעג^ טשיב וליפא ןוא ,לטאז א ןא

 א טפראדעג טאה עסיל ןוא בוטש ןיא ןעװעג טשינ דארג זיא טסביד

 םוצ סיורא זיא ןוא רעמע ןא ןעמונעג ןײלא יז טאה ,רעסאװ טראװק

 ןוא רעסײמש לבײל טראשעגסיורא ךיז ץעגרע ןופ טאה ךײלג .םענורב

 ןעגנאגעג זיא עסיל ןעװ ,טכאנראפ א םענײא ןיא .ןפעשנא ןפלאהעג ריא

 ,(שרדמה־תיב ןיא ןעװעג דארג זיא עלהמלש) עקנאל רעד ףיוא ןריצאפש

 טלאװעג םיא טאה עסיל .קאב רעשלהק רעד ןעמוקעגנגעקא ריא זיא

 ריא טאה קאב רעד ראנ ,סטכער ןוטעג דנעװ א ךיז ןוא ןדײמסיוא

 רעד ריא זיא ,סקניל ןוטעג רעק א ךיז טאה יז .געװ םעד טמיוצראפ

 ־יפש יד טלעטשעגנא ײברעד טאה רע .סקניל ןעגנורפשעגנגעקא קאב

 ךיז קאב רעד טאה גנילצולפ .ןסיוטש וצ טײרג יװ ,רענרעה עקיצ

 יד ריא ןא טראפשעגנא ןוא סיפ עטשרעטניה יד ףיוא טלעטשעגפיוא

 ןוא ןפאלראפ־טיור ןעװעג ןענעז ןגיוא ענײז .ןעאלט עטשרעדאפ

 שינעפעשאב םעד ןיא יװ ,ײז ןופ טקוקעגסיורא טאה ןראצמירג א

 ,םיא טימו ןעלגנאר ךיז ןעמונעג טאה עסיל .סטוג־טשינ א ןײרא טלאװ

 ־עגמוא טשינ ריש יז ןוא רעקראטש ןעװעג זיא קיזמ רעד ראנ

 ןלאפעג דלאב טלאװ ןוא ײרשעג א ןוטעג טאה יז .טרעדײלש

 םעד ןופ ןוטעג ףײפ א טפול יד טאה גנילצולפ ראנ .טכאממוא ןיא

 םעד ףיוא ןעמוקעגנא דארג זיא רעסײמש לבײל .שטײב א ןופ קאנק

 רעד טימ רע טאה ,שינעלגנאר סאד ןעזרעד טאה רע ןעװ ןוא ,טרא

 ןעװעג זיא סאװ ,ןעמיר רעד .קאבנגיצ םעד ץימש א ןוטעג שטײב

 ןכארבעצ טשינ ןקור םעד ריש קאב םעד טאה ,ןפינק טימ לופ

 רעד .לעפ רעקיטיוצ ןײז ףיוא ןכײצ א ןבילבעג ךאנרעד זיא םע ןוא

 ןפיולטנא ןעמונעג ןוא ןעקעמו טקיטשראפ א טזאלעגםיורא טאה קאב

 ךעלטניב טימ ןסקאװאב ןעװעג ןענעז םאװ ,םיפ יד .םודנעפ־םודנעה

 וצ ןעװעג ךעלנע רעכיג זיא רע ןוא ,טרעטנאלפעג ךיז ןבאה ,ראה

 ןײטש ןבילבעג זיא עסיל .קאבנגיצ א וצ יװ היח רעקידנקיצראפ א

 ־רעקידנגײװש רעסײמש לבײל טקוקעגנא יז טאה לײװ א .עטפעלפעג א

 ,שינעטכודסיוא זײב א ןופ יװ ,טלקאשעגפא ךיז יז טאה ךאנרעד .טײה

 :ןוטעג גאז א ןוא

 .קנאד םענײש א —

 .ןפורעגנא ךיז רעםײמש לבײל טאה — !קאב רעשיראנ אזא —
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 םיא ךיא לעװ ,טנעה ענײמי רעטנוא ןעמוק לאמאכאנ ט׳רע ןעװ —

 . . . !ןצעזםױרא םירעדעג יד

 .טגערפעג עםיל טאה — ?טלאװעג רע טאה םאװ —

 — .טרעפטנעעג רעםײמש לבײל טאה — ? טםײװ רעװ —

 לאמעלא וצךעײטש ײז ... שטנעמ א טלאפאב קאב א זא ,טפערט םע

 . . . . !טײלםנאמ ןײק וצ טשינ לאמנײק . . . רעבײװ וצ

 . . . !קזוח טםכאמ וד . . . ? םעפע םאװראפ —

 ןטימ ןעװעג ןיב׳כ ואװ ,לטעטש א ןיא ... קזוח ןײק ,ןײנ ~

 םאװ ,רעבײװ יד טראװעגפא טאה םאװ ,קאב א ןעװעג זיא ,תיבה־לעב

 טאה׳מ . . . ןלאפאב ײז זיא ןוא הװקמ ןופ טרעקעגמהא ךיז ןבאה

 ... ןטכעש ןםײהעג םיא ט׳רע ןוא ןיבר םײב הלאש א טגערפעג

 . . . ?ןטכעש םוראװ ?תמאב —

 . . . רעבײװ יד ןםיוטש ׳שינ רעמ רע ןאק ,םיא טכעש׳מ זא —

 םנ א ךאנ זיא׳ם זא ,טגאזעג ןוא טקנאדעג לאמאכאנ טאה עםיל

 יד ןיא ריא ןגעק ןענאטשעג זיא גנױ רעד .ןעמוקעגנא זיא רע םאװ

 ,טנאה רעד ןיא שטײב יד ,ןזיוה־טײר יד ןיא ןוא לװיטש עטצופעג

 .טפאשטינעג רעשירעגנױ־ליואװ טימי ןוא ףראש טקוקעגנא יז טאה ןוא

 רעדא ,ןײג רעטײװ ךאנ לאז יז ביוא ,טםואװעג טשינ ןײלא טאה עםיל

 ־עג ןוא קאב םעד ראפ דחפ טאהעג ןיוש טאה יז ןעד ,ןרעקמוא ךיז

 טלאװ גנױ רעד ךײלג .ןעמענ המקנ ריא ןא ןאק רע םאד ,טכארט

 יז טעװ רע םאד ןגאלשעגנא ריא רע טאה ,תובשחמ עדיא ןפארטעג

 .רמוש א יװ ןעגנאגעגכאנ ריא רע זיא לײװ א .ןצישאב יז ןוא ןטײלאב

 םאד .םײהא קירוצ טרעקעגמוא ךיז עםיל טאה שינעלקנעװק א ךאנ

 גנױ רעד סאד טריפשעג טאה יז תמחמ ןוא טנערבעג ריא טאה םינפ

 ,רעדנאנא ןא ןסיוטשעגנא ךיז ןעלכענק יד ריא ןבאה ,ךאנ ריא טקוק

 דרע יד יװ ,ןעמוקעגראפ זיא ריא .ךעלמוירק ןעגנאגעג זיא יז ןוא

 ריא ןבאה ןעלטגיפ עקידרעײפ .ריא רעטנוא טלקאשעג ךיז טלאװ

 .ןגיוא יד ראפ טבעװשעג

 עםיל טאה ,םײהא טרעקעגמוא רעטעפש ךיז טאה עלהמלש ןעװ

 ךיז טאה יז ראנ ,ןעמוקעגראפ זיא׳ס סאװ ןלײצרעד טלאװעג םיא

 ןשאלעגםיוא טאה יז ןעװ ,טכאנײב טשרע ,ןגױושעג ןוא ןטלאהעגפא

 ןראװעג זיא עלהמלש .השעמ יד טלײצרעד םיא יז טאה ,טכיל סאד
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 .טײקיגײלק ןדעי ןגעװ טגערפעגםיוא יז טאה רע ןוא םמותשגו להיבג

 ־אפ יד םאד ׳ןעזעגםיוא טאה סע ןוא טזדלאהעג ,טשוקעג יז טאה רע

 :ןוטעג גאז א רע טאה לאמא טימ .האגה םיורג םיא טפאשראפ גגוריס

 טאה עםיל ןעװ ןוא ... ריד וצ טםולגעג טאה ,ומש חמי ,קאב רעד

 וצ ןטסולג לאז קאב א סאד ׳טלאמעג םאד זיא יװ :טגערפעג םיא

 ךיוא סאד ,ראות־תפי אזא זיא יז םאד ,טרעפטגעעג רע טאה ״דשא ןא

 םעד טביולעג קראטש ײברעד טאה רע ... ןרעגאב יז ןאק קאב א

 ןײק ןעװעג טשיג זיא׳ם םאד ,טהגעטעג ןוא ,טפאשײרטעג ןײז ןוא גגױ

 יז טאה תרשמ רעד זא ראג ,ןעמ׳וקעגגא דארג זיא רע םאװ ,ףארט

 ןעװ .ןײרא רעײפ ןיא ריא ראפ ןײג וצ טײרג זיא ןוא שפג־תב,דא ביל

 טאה ,יוזא זיא םע םאד ,טסײװ רע ןעגאװ ןופ ,טגערפעג םיא טאה עםיל

 יז ,ןםײהעג טאה רע .דוס א ןקעדפיוא ריא ליװ רע םאד ,טגאזעג רע

 ןוט וצ טגעלפ׳מ יװ ,ךיד ןרעטגוא טגאה יד ןגײלרעטגורא םיא לאז

 ־טגא טשיגראג םעגײק טעװ יז סאד ,ןרעװשוצ םיא ןוא ,סגטײצראפ

 :ןפורעגגא ךיז רע טאה ,ןליופאב טאה רע יװ ןוטעג טאה יז ןעװ .ןקעלפ

 עדײב טגעז בײל־הירא הלגע־לעב רעד ןוא וד םאד ,ןסיװ ײז —

 ןטשרע ןיא טםיב ,עסיל ,וד .המשג שרוש ןײא טאה ריא ןוא םילוגלג

 .תיגח ןב והיגודא ןעװעג זיא רע ןוא תימגושה גשיבא ןעװעג לוגלג

 לאז רע ,ךלמה ,רמלש וצ ןעבש־תב טקישעג ןוא טרעגאב ךיד טאה רע

 םדוד ןעװעג ןיד יפ לע טסיב וד תמיחמ ראג ,בײװ ןײז ראפ ןבעג ךיד

 ןופ ןעמוגעגקעװא םיא טאה׳מ ןוא ,דתימ ןעװעג בײח רע זיא ,הגמלא

 טכאמעג ןיד רעד רעבא ױא ,וג .טיוטעג ןוא חבזמה תוגרק יד

 א ןעװ ןעד .תומשג יד ראפ טשיג ,םיפוג יד ראפ ראג ןראװעג

 טגיפעג יז ןוא ,למיה ןופ םאד זיא ,רערעדגא ןא וצ טסולג המשג

 טרעװ׳ס .טכײרגרעד טרעװ גגאלראפ ריא זיב ,ןוקית ןײק טשיג

 ןלעװ תװאת עלא ןעגאװ זיב ןעמוק טשיג טעװ חישמ םאד ,טכארבעג

 ולוכ ןײז ןחישמ ■^פ רוד םאד טעװ רעבירעד ןוא ,ןרעװ טליפרעד

 ץיא ןיא ןכײרגרעד טשיג עקיריא םאד ןאק המשג א ןעװ ןוא .בײח

 זיא יוזא ןוא ,לאמארעדיװ ןוא לאמאכאג לגלוגמ יז טרעװ ,לוגלג

 תומשג ערעײא יװ ראי טגזיוט ײרד עפאגק ןיוש .ךײא טימ ןעװעג

 ןופ ,תוליצאה־םלוע ןיא ןעמוק טשיב ןעגאק ןוא עטעקאג םורא ןבעװש

 ךיז טלאז ריא ,טשיג טזאלרעד ארחא־ארטס יד .ןעמאטש ײז ןעגאװ
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 ןב והינודא ןשיװצ גגוטפעהאב א ןײז טעװ׳ם ןעװ ןעד ׳ןענעגעגאב
 ,ןעשעג זיא יוזא .הלואג יד ןעמוק טעװ — תימנושה גשיבא ןוא תיגח
 ןוא דיומ־טםניד א ןעװעג וטםיב ,דלמ־ןב א ןעװעג זיא רע ןעװ םאד
 טנעז ריא .טכענק א ןעװעג רע זיא ,הכלמ־תב א ןעװעג טםיב וד ןעװ
 וצ ןראפעג זיא רע ןעװ .תונידמ עטײװ ןיא ןפראװראפ ןעװעג ךיוא
 ףיש יד ןוא טניװ־םרוטש א טבארבעג ןטש רעד טאה ,ףיש א ףיוא ריד
 ײלרעלא ואנ ןעװעג ןענעז םע .םי ןופ ןדניא יד ןיא ןעקנוזעגנײא זיא
 טציא ריא טנעז ,ונ .םיורג ןעװעג זיא רעצ רעײא ןוא ,תועינמ ערעדנא
 .גנירג םיא וטםלאה ,ץראה־םע ןא זיא רע לײװ ראנ ,זיוה ןײא ןיא עדײב
 ,תומשנ עקילײה ןופ םישובל ןענעז םיפוג ערעײא םאד ,זיא תמא רעד
 וד םאװ ,םאד ןוא .דוחי ןכוז ןוא רעטצניפ רעד ןיא ןרעיורט םאװ
 םאװ ,גנורעטײל א אד זיא׳ם לײװ ,ראפרעד זיא ,שיא־תשא ןא טםיב
 ןעמונעג בקעי טאה יוזא ,תױרע־יוליג ךרוד ןעמוק דנאטשוצ ראג ןאק
 זיא ןבואר ןוא ,ןרמת טימ ןגעלעג זיא הדוהי ןוא ,רעטםעװש ײװצ
 ןוא ,בײװםפעק םרעטאפ ןײז ,ההלב ןופ רעגעלעג ןפיוא ןעגנאגעגפיוא
 ךם א ןוטעג ןבאה יוזא ןוא ,זיוה־ןרוה א ןופ בײװ א ןעמונעג טאה עשוה
 ןעװעג טשינ זיא קאב רעד םאד ,ןםיװ ײז ןוא .טײל עםיורג ערעדנא
 ןוא ,ארחא־ארטם רעד ןופ רענײא ,תיחשמ א ראנ ,קאב רעטושפ ןײק
 קיזמ ,הלילח ,ךיד רע טלאװ ,ןעמוקעגנא טשינ טלאװ בײל־הירא ןעװ

 . . . ןעװעג

 ,עלהמלש ,רע ביוא ,זיא רע רעװ טגערפעג םיא טאה עםיל ןעװ
 ,ךלמה המלש זיא רע םאד ,טרעפטנעעג רע טאה — ,לוגלג א ךיוא זיא
 רע םאװ ןטכירראפ וצ טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעגפארא זיא רע זא ןוא
 רע םאװ ,אטח םעד תמחמ ןעד .לוגלג ןטשרע ןיא ןעװעג םגופ טאה
 ,לכיה םעד ןיא ןײגפיןא טנאקעג טשינ רע טאה ,ןוהינודא טיוטעג טאה
 טעװ׳ם םאװ ,טגערפעג רעדיװ טאה עםיל ןעװ .ןעװעג יואר זיא רע ואװ
 טאה ,טלעװ רעד ןופ קעװא עלא ןאד ןלעװ ײז ביוא ,ןוקית ןכאנ ןײז
 ,םימי תכירא ןבאה ןלעװ ןײלא רע ןוא יז םאד ,טרעפטנעעג עלהמלש
 ןײז םאד ,ןרעהוצנא ןבעגעג ןוא ןגיװשעג רע טאה גנױ םעד ןגעװ ןוא
 ץלא םאד טאה רע ןוא .ץרוק זיא לפשה םלוע םעד ףיוא טײצ
 םיא ־^פ זיא דום םוש ןײק םאװ ,לבוקמ א ןופ חםונ םעד טימ! טדערעג

 .ןליוהראפ טשינ
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 שינרעטיצ א ריא זיא ,דײר עקיזאד יד טרעהעג טאה עםיל ןעװ
 .םירבא לוטיב טימי ןגיל ןבילבעג זיא יז ןוא בײל ןרעביא רעבירא
 טאהעג לאמ ליפ טאה ,ך״נת ןיא עטינעג ןוא עקידװענעקליואװ יד ,עםיל
 טאה םאװ ,ןוז ןקידניז םכלמה דוד ,ןוהינודא ףיוא תונמחר םיורג
 ,גינעק א ראפ ןרעװ טבלאזעג טלאװעג ןוא שגלפ םרעטאפ ןײז וצ טםולגעג
 טשינ .פאק ןטימ טלאצאב טײקינעפשרעדיװ ןײז בילוצ טאה ןוא
 ןיא לטיפאק םאד טנרעלעג טאה יז ןעװ ,טנײװעג יז טאה לאמנײא
 יד ,תימנושה גשיבא טימ דײלטימ טאהעג ךיוא טאה יז .׳א םיכלמ
 רעד ליואװביוא םאװ ,לארשי ןופ ןצענערג עלא ןיא הלותב עטםנעש
 ןא ןראי עלא ןבײלב טזומעג יז טאה ,טנאקעג טשינ יז טאה ךלמ
 גשיבא ןעװעג זיא ,עםיל ,יז םאד טרעהעג יז טאה ,ונ .הנמלא
 גנױ םעד ןיא ןראװעג טלגאװראפ זיא המשנ םוהינודא ןוא ,תימנושה
 קיטפאהראװ זיא גנױ רעד םאד ןעמונאב יז טאה לאמא טימ ןוא .בײל
 ריא זיא׳ם ןוא ,ןױמד ןיא ןעזעג םיא טאה יז יװ ,ןוהינודא וצ ךעלנע
 עכלעזא טאה רע םוראװ ןענאטשראפ טציא טאה יז .אלפ א ןעװעג
 רע םוראװ ןוא ,ראה עטכידעג עםיורג ןוא ןגיוא עקידהנושמ עצראװש
 טאה רע םוראװ ןוא ,טײל ןופ פא ךיז טרעדנוז ןוא םיוא ךיז טלאהאב
 ,ןטכודםיוא ןעמונעג ךיז טאה ריא .קשח אזא טימ ריא ףיוא טקוקעג
 ןוא תימנושה גשיבא ןעװעג לאמא זיא יז יװ ,טקנעדעג טאה יז םאד
 קיצפופ ןוא ןגאװטײר א ןיא ץאלאפ םעד ןראפעגײבראפ זיא והינודא יװ
 טאה יז ליואװביוא ןוא ,טלבױעג ןוא םיא ראפ ןפאלעג ןענעז ןאמ
 ךיז גנאלראפ ןםיורג א טאהעג יז טאה ,ןהמלש גינעק םעד טנידאב
 רעטרעװ םעלהמלש יװ ןעװעג זיא םע ... ןוהינודא ןרעפטנעוצרעביא
 ליונק א ריא ןיא ןדנובעגפיוא ןוא שינעטער ףיט א טדײשאב ריא ןטלאװ

 .ןטײצ ענעגנאגראפ ןופ ןשינעגראבראפ
 זיא עלהמלש .ןפאלשעג טשינ בײװ ןוא ןאמ ןענעז טבאנ ענעי
 עםיל .גאטראפ זיב טםעומשעג ליטש ןבאה ײז ןוא ,ןעםיל וצ ןעמוקעג
 טימ טרעפטנעעג ץלא ףיוא טאה עלהמלש ןוא תױשק טגערפעג טאה
 ןוא ,גנוצ רעד ןיא חוכ ןםיורג א ןבאה טײל ענײמ ןעד ,םעט ליפ
 לבוקמ א וליפא ןעד .טביולגעג ץלא םיא יז טאה תומימת ריא ןיא
 םיקלא ירבד ןענעז דײר םעלהמלש זא ,ןבאה תועט א טנאקעג טלאװ
 ־ניז יד ןבאה תובהלתה אזא .והילא־יולג־לעב א זיא רע זא ןוא םײח
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 ׳טרעטאלפעג ןוא טרעטיצעג טאה רע זא ׳םיא ןיא ןפורעגסיורא דײר עקיד
 םאד ןוא ׳רעביפ ןיא יװ שממו ,ןאצ א ןא ןאצ א טפאלקעג ןוא
 ןופ ךיז ןבאה םײװש ןכײט ןוא ,ןפראװעגטימ. םיא טימ ךיז טאה טעב
 ןוא טרעשאב זיא ץלא םאד ,ןעזעגנײא טאה עסיל ןעװ .ןםאגעג םיא
 ןוא ןענײװ וצ רעטיב ןביוהעגנא יז מאה ,ןוצר ןײז ןוט זומ יז םאד
 ־עג יז טאה עלהמלש ןוא .ןרערט עריא טימ ןשיק םאד טכאמעג סאנ
 וצ־גאטראפ .ןיזרד ןיזר ןבעגעגרעביא ריא ןוא טשוקעג ןוא טםײרט
 ןצנאגניא יז ןבאה תוחוכ יד ןעד ,עטכאמשראפ א ןגיל ןבילבעג יז זיא
 ךיא באה יוזא ןוא .קידעבעל יװ טיוט רעמ ןעװעג זיא יז ןוא ,טזאלראפ
 ןופ דײר ענעבראדראפ יד טימ ןוא הלבק רעשלאפ ןופ טפארק רעד טימ

 .העונצ השא ןא געװ ןקיטראפמכער ןופ מריפעגפארא יבצ יתבש
 ןוטעג ץלא םאד טאה ,עלהמלש ,עשר רעד סאד ,זיא תמא רעד

 !רעלקנײרא ליפוצ תמחמ ןעד ״דװאת רענעגײא ןײז ןבעגוצכאנ ידכ
 עבט יד םיא ךיז טאה ,רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ
 םאװ ,םעד ןיא סונעג ןענופעג טאה רע ןוא רעיופאק טײרדעגרעביא
 טאה שיגעטםולג ליפוצ תמחמ ןוא .דײל א ןעװעג ערעדנא ראפ טלאװ
 ־רעטניה יד ןעגעק םאװ ,עקינעי יד .םישנא־תרובג יד ןריולראפ רע

 ,קיטײװ ןוא ןגינעגראפ םאד ליואװ ןםײװ ,עבט םנשטנעמ םעד ןופ ןגעװ
 טײקמאזיורג ןוא טײקידמעראברעד ,סאה ןוא טפאשביל ,םואימ ןוא ןײש
 ןעק ןעמ םאד ,יוזא ףיונוצ לאמוצ ךיז ןשימ ןטײקטרעקראפ ערעדנא ןוא
 יד ןדערנא ךיא ןאק מורא יוזא .ײז ןשיװצ ןדײשרעטנוא טשינ טכער
 וצ וליפא ראנ ,רעפעשאב םעד ןענערעצרעד וצ זיולב טשינ טײל
 .ןשינעטכודםיוא ײלרעלא ןופ ןעמאנ ןיא םיפוג ענעגײא יד ןקידעש

 הבגשת יד
 םירעיופ יד .רענעקורט א ןוא רעםײה א ןעװעג זיא רעמוז רעד
 ,ןראק ןרעגאמ׳ םעד ןטינשעג רעדלעפ יד ףיוא ןבאה םעטרעיופ יד ןוא
 םעד ןיא טנאמרעד ןבאה ,ןעגנוזעג ןבאה ײז סאװ ,רעדיל יד ןוא
 ןוא גגירג ןעװעג ןענעז ןעגנאז יד .םירגפ ןטײלאב םײב ןצכעקעלב
 רענעי ןופ לגײפ ןוא ןקירעשײה טקישעגנא באה ךיא .רעל בלאה
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 זבאה יק ליפ .ימ עשירעיופ יד ןםעגעגפיוא ןבאה ײז ןוא ןאם טײז
 וצ ףושיכ ןוטעגנא ןבאה תופשכמ תמחמ ,ןקלעמ וצ טרעהעגפיוא ךיז
 ׳טכאנײב ןעזעג ןעמ טאה ,װעשערק ןבענ ,װאקול ףראד ןיא .תומהב יד
 םיוראפ .םיזעב א טימ טעכאפעג ןוא ףײר א ףיוא ןטירעג זיא עבאב א יװ
 טימ ןוא לעפ א ןיא ,םענעטלאק עצראװש טימ ןיושראפ א ןפאלעג זיא
 רעביא ןזאל םיתיחשמ םאד ,טגאלקעג ךיז ןבאה רענלימ יד ,לדײװ א
 טכאנ עצנאג א דרעפ טעשאפ םאװ ,ךוטםאפ א .לעמ ןיא טיוקםלװײט
 ־רענרעד א טימ עלענאפ א למיה ןיא ןעזעג טאה ,ץכעזיומעג ןפיוא
 ־ראװ א ראפ ןטלאהעג םאד ןבאה םײוג יד ןוא ,פאק ןפיוא ץנארק

 .טנעאנ זיא ןידה־םױ רעײז םאד ןכײצ
 יד .לולא שדוח רעד ןעמווקעג זיא װעשערק ןיא ןדײ יד וצ
 רעד ןוא תערצ טימ ןגאלשעג ןראװעג ןענעז רעמיוב יד ףיוא רעטעלב
 ןופ טײקמעראװ יד .עלקה־ףכ ןיא ןפראװעג ןוא ןםירעגפא ײז טאה טניװ
 ןעמיוק םאװ ,ןטניװ עליק יד טימ טשימעגפיונוצ ןעװעג זיא ןוז רעד
 ,תונידמו עטײװ יד ןיא קעװא ןעילפ םאװ ,ךעלעגײפ יד .שורקה־םי ןופ
 טרעשטיװצעג ,טפײפעג ,ךאד־לוש ןפיוא הפיםא ןא ןטלאהעגפא ןבאה
 ןגיולפעגמורא ןענעז טנװא ןיא .תולוק עשלגיופ טימ טדערעג ןוא
 ,בוטש ןופ ןײגוצםיורא טאהעג ארומ ןבאה ךעלדײמ ןוא ,זײמ־רעדעלפ
 ןעמ טבעל ,ראה יד ןיא ךיז טעפעשטראפ זיומ־רעדעלפ א ןעװ םוראװ
 ,םיחולש עגײמ ןבאה ,טײצ רעד ןיא לאמ עלא יװ .ראי׳ם םיוא טשינ
 ףאלש ןעגעז רעדניק .םנדאש ײלרעלא ןוטנא ןביוהעגנא ,ךעלמידש יד
 ןוא ,רעצכעטישםיוא ,הרכםא ,ץכעריםקאל ,ןקאפ ,ןעלזאמ ףיוא ןראװעג
 ,טכיל־המשנ ןדנוצעג ןוא םירבק ןטםאמעג ןבאח םעמאמ יד ליואװביוא
 עכעלטע ןעמ טאה שרדמ־תיב ןיא .ןבראטשעגקעװא ךעלעפוע יד ןעגײז
 א ,טנאקאב ליואװ יװ ,זיא ןזאלב רפוש .רפוש ןזאלבעג גאט ןיא לאמ
 ןעק ,רפוש ןופ לוק םאד רעה ךיא ןעװ םוראװ ,ןקערשוצפא ךימ הלוגם
 ־ךורב טאג זא ןוא חישמ לש רפוש ןיוש ןעמ טזאלב םאד זא ,ןענײמ ךיא
 טשינ ןעגעז ןרעיוא ענײמ רעבא .ןטכעש וצ ךימ טײרבעגנא זיא אוה
 םעד ןוא לודגה רפוש םעד ןשיװצ ןדײשרעטנוא טכײל ןעק ךיא ןוא ביוט

 . .. קאב א ןופ ןראה
 יד ראפ טײרגעגוצ ןוא ןפאלשעג טשינ ךיוא רעבא ךיא ןיב ,ונ
 .ןםעגראפ טשינ לאמנײק ןבאה ײז םאװ ,לקיטש א װעשערק ןופ טײל
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 זיא שרדמ־תיב׳ם .תירחש ײב ירפרעדניא קיטנאמ ןעװעג זיא׳ם
 .רפם םאד ןעמענוצםיוא טײרגעג ךיז טאה שמש רעד .לופ ןעװעג
 לריט םאד טנפעעג ןוא תכורפ םאד טצראשראפ טאהעג ןיוש טאה רע
 עלא .שרדמ־תיב ןיא רעדורעג א ןראװעג זיא גנילצולפ .ןורא ןופ
 טימי ןעמוקעגנײרא זיא ריט רענעפא רעד ךרוד .טקוקעגמוא ךיז ןבאה
 ןופ ן־אןװעג טרעדנואװראפ ןענעז טײל יד .עלהמלש טעפמיא םיורג
 םאװ ,עטאפאק רעטקילפעצ א ןיא ןוטעגנא ןעװעג זיא רע .קילבנא ןײז
 יװ ׳ץאל ןיא סיר א טימ ,טנװײל־קאז יד טקוקעגםיורא ריא ןופ טאה׳ם
 ־מורא ןדנעל יד ןוא ׳באב־העשת ןיא יװ ,ןקאז עזיולב יד ןיא ,לבא ןא
 ןעװעג זיא םינפ םאד .קירטש א טימ ראנ ,לטראג א טימ טשינ טרוגעג
 ןבאה טײל יד .ןםאלפעצ — תואפ יד ,טרעביושעצ— לדרעב םאד ,םײװ
 םוצ ןעגנאגעגוצ קיטםאה זיא דע .ןגיוא ענעגײא יד טביולגעג טשינ
 ךיז רע טאה ךאנרעד .טנעה יד ןשאװעג ןוא םאפטנאה םענרעפוק
 רע טאה ,ןביוא ןעװעג זיא רע ןעװ .רעמעלאב םוצ ןענאפש טזאלעג

 :לוק קידרעטיצ א טימ ןפורעג ןוא ןחלוש ןיא ןוטעג שטאפ א
 א . . . !ןגאזוצנא ךײא ךיא באה הער הרושב א !יתובר —

 .. . !העומש ערעטצניפ
 טרעהעג טאה׳מ זא ,ליטש יוזא ןראװעג שרדמ־תיב ןיא זיא לײװ א
 שיורעג א זיא דלאב .טכיל־המשנ יד ןיא ךעלעמעלפ יד ןופ ןקאנק םאד
 ןבאה עלא .םערוטש א ראפ דלאװ א ןיא יװ ,םלוע ןשיװצ ןפאלעגכרוד
 ראנ ,ןלאפעגפארא ןענעז םירודים .רעמעלאב םוצ ןפוטש ךיז ןעמונעג
 ןענעז ךעלגנײ .ןביוהוצפיוא ײז ץראה םאד ןוטעג טשינ טאה רענייק
 עקילײה ןגיל׳ם ואװ ,ןשיט יד ןוא קנעב יד ףיוא ןעגנורפשעגפיורא
 לוש־רעבײװ רעד ןיא .ןבירטעגפארא טשינ ײז טאה ןעמ ראנ ,םירפם
 וצ טלירזעג םישנ יד ןבאה םאד .שינעפוט ןוא שינעפיול א ןראװעג זיא

 .טײלםנאמ יד ןשיװצ ,ןטנוא ראפ טמוק׳ם סאװ ןעז וצ ,עטארק רעד
 יד טריפעג ןוא טבעלעג ךאנ טאה ,לרזוע ׳ר ,בר רעטלא רעד

 רעגײטש ןײז ןעװעג טשינ זיא םע ליואװביוא .תופיקת טימ הליהק
 ןײז ןופ טקוקעגמוא ךיז רע טאה ,ןענװאד ןטימ ןיא ןײז וצ קיםפמ
 ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ןענאטשעג זיא רע ואװ ,טנאװ־חרזמ ןיא טאטש

 :רעזײבעג טימ ןוטעג ףור א ןוא
 ! רעטרעװ דער ? וטםליװ םאװ —
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 ,םיברה תא איטחמו אטוח א !לארשי עשופ א ןיב׳כ ,יתובר —
 פאלק א טםיופ א טימ ןוא ׳ןפורעג עלהמלש טאה — !טבנ ןב םעברי א
 בייװ ןײמ טדערעגגא באה׳כ זא ,ןסיװ טײז — .ןײרא ץראה ןיא ןוטעג

 ... !הדװתמו הדומ ׳הדומו ץלא ןיב׳כ .תונז וצ

 יװ טכליהעגפא לוק ןײז טאה ,ליטש טדערעג טאה רע ליואװביוא
 דיז טאה לוש־רעבײװ רעד ןופ .קידײל ןעװעג טלאװ שרדמס־תיב׳ס
 ־רמולכ םאד זיא דלאב ןוא ,טכאלעג טלאװ ץעמע יװ םיטש א טרעהרעד
 וצ רופכ־םױ־ברע יװ ,רעמאיעג ליטש א ןיא רעבירא רעטכעלעג עטש
 ־עג ןבאה ליפ .טרענײטשראפ יװ ןבילבעג ןענעז טײלםנןימ יד .החנמ
 .פארא ןעניז ןופ זיא ןאמורעגגױ רעד ראנ שרעדנא טשינ םאד טכאד
 סאװ ,לרזוע ׳ר .ןעלמרומ׳ םעפע טרעהעג טאהעג ןיוש ןבאה ערעדנא
 טײהרענרעגראבראפ זיא עלהמלש זא ,דשח א טאהעג גנאל ןיוש טאה
 ־עגפא־ץז טנעה עקידנרעטיצ טימ טאה ,יבצ יתבש תכ רעד ןופ רענײא
 םאד .ןעלםקא יד ףיוא ןעגנאהעגנא םיא ןוא פאק ןופ תילט םעד ןביוה
 ענעכארקעגםיוא־בלאה עםײװ טימ ןעגנאהאב ןעװעג זיא סאװ ,םינפ

 .תמ א ײב יװ ,לעג ןראװעג זיא ,תואפ ןוא דראב ןסאפ
 ־עג א טימו טגערפעג ןקז רעד טאה — ? ןוטעג וטםאה םאװ —
 ? ןעװעג הנזמ יז טאה ןעמעװ טימ — .שיגעראװ טימ ןוא לוק ןכארב
 זיא׳ם . . . רעםײמש לבײל .. . הלגע־לעב םרעװש םעד טימ —
 ...ןעװעג התפמ יז באה׳כ ראנ ,טלאװעג ׳שינ ט׳יז ... דלוש ןײמ ץלא
 ,םיוראפ גיוב א ןוטעג ךיז ןוא טגערפעג לרזוע ׳ר טאה — ? וד —

 .ןפיולוצגגעקא םיא יװ
 ... דיא ,יבר ,אי —

 קעמש א ןעמענוצנא םערא םעד טקערטשעגםיוא טאה לרזוע ׳ר
 ,טימעג טפאלשראפ ןײז ןקראטש וצ דורעג ןפראש םעד טימ ידכ ,קאבאט
 םיא זיא קאבאט ץקוע רעד זא ,טלסײרטעג יוזא דיז טאה טנאה יד ראנ
 טלכיורטשעג םיא ןבאה ינק יד .רעגניפ יד ןשיװצ ןופ ןלאפעגםיורא

 .ןלאפוצמוא טשינ רעדנעטש ןא ןפאכנא טזומעג דיז טאה רע ןוא
 דאװש א טימ טגערפעג רע טאה — ? ןוטעג םאד וטסאה מוראװ —

 .לוק
 — !ןײרא רימ ןיא זיא תוטש חור א ... יבר ,׳שינ סיױו׳כ —
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 ־עגנײא יװ זיא טלאטשעג ענײלק ןײז ןוא טרעפטנעעג עלהמלש טאה
 . .. !תועט ןםואימ א ... 1 טאהעג תועט א באה׳כ — .ןראװעג ןפמורש

 טאה גיוא ןײא ןוא טגערפעגקירוצ לרזוע ׳ר טאה — ? תועט א —
 ־עגםיורא ןוא םורק — ןרעדנא םעד ןופ רעכעה ןביוהעגפיוא םיא ךיז
 דאל א טלאװ גיוא ענירז םאד ךײלג טכודעגםיוא ךיז טאה׳ם .טלאב

 .רעטכעלעג שיטלעװ־רעד־טשינ שילרעטםיוא ןא טימ. ןוטעג

 ןבילבעג ןוא טרעפטנעעגקירוצ עלהמלש טאה — !תועט א ,אי
 .רענעריולראפ א ןוא רעלבלובמ א ןײטש

 — !םונהיג ןופ רעײפ א .. . !טנערב רעײפ א ,ןדײ ״דלאװעג —

 ײװצ ןוא דראב רעצראװש־ךעפ א טימ דײ א ןוטעג ליוה א גנילצולפ טאה
 ־מוא ... !ײז בילוצ ןבראטש רעדניק — .תואפ עטרעביושעצ עגנאל

 ... !אטח םעט ןײק טשינ:ןםײװ םאװ ,ךעלעפוע עקידלוש

 ןיא ןראװעג זיא ,רעדניק ענײלק יד טנאמרעד טאה דײ רעד ןעװ
 םעמאמו ךיז ןבאה םאד .ירדנ־לכ וצ יװ רעמאיעג א לוש־רעבײװ
 .טלעװ רעד ןופ קעװא ןענעז םאװ ,ךעלציפ ענעגײא יד ןא טנאמרעד

 ־רעד ךיז ךײלג ןעמ טאה ,םוקמ ןײלק א ןעװעג זיא װעשערק יװ יוזא
 .ףיולעגנא ןא ןראװעג זיא׳ם ןוא ןעשעג זיא׳ם םאװ ןםיורדניא טםואװ

 ןםירעגפארא ןענעז םיתילט .טײלםנאמ טימ טשימעגםיוא ךיז ןבאה רעבײװ
 טליטשעגנײא ןענעז טײל יד ןעװ ,ןלאפעגפארא ןענעז ןיליפת ,ןראװעג
 טלײצרעד טאה רע .יודיװ ןײז ןביוהעגנא ײנםנופ עלהמלש טאה ,ןראװעג
 יװ ןוא ,טײל־יבצ־יתבש יד וצ טפעהאב ךיז זײװרוחב ךאנ טאה רע יװ
 ,השודק רעמ ץלא ,האמהט רעמ םאװ זא ,טנרעלעג םיא טימ ןבאה ײז

 ,ןדײ — .הלואג רעד וצ רעטנעענ ץלא ,תועשר יד רעםערג םאװ ןוא
 ןוא םיעכהל־רמומ א — .ןפורעג רע טאה — !לארשי־עשופ א ןיב׳כ
 ־לימ ןםעגעג ,ןעװעג תבש ללחמ טײהרעליטש באה ךיא . .. !ףאונ א
 םירפם טכאמעג דנאש וצ ,ןגײל וצ ןיליפת טלעפ־^פ ,םקישײלפ ךאנ םקיכ
 טדערעגנא בײװ ןגײא ןײמ באה ךיא ... הרותבש תורבעה לכ ןוטעג ןוא
 ,רעםײמש לבײל ,גנױ רעד זא ,טדערעגנײא ריא באה ךיא ... !תונז וצ

 ןענאק ײז זא ןוא ,תימנושה גשיבא זיא יז זא ןוא תיגח ןב והינודא זיא
 זא ,טגאזעג ריא באה ךיא . . . !דוחי ךרוד ראנ ןוקית א וצ ןעמוק
 יתצעי ,רקש יתלפט ,יתלזג ,יתדגב ,יתמשא .. . !הװצמ א ךאנ טוט יז
 א לאמ םעדעי ןוא לוק ךיוה א טימ ןפורעג רע טאה — !יתםאנ ,ער
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 טגאלש . . . ןדײ רימ ףיוא טײפש — .ןיױא ץראה ןיא ןוטעג פאלק

 טאה — !ןדײ ,ןי דימ טײז . .. !רעקיטש רימ ןופ טסײר ... !ךימ

 ־עג לטב טשינ ןענעז תותימו עברא יד — .ןפור ןעמונעג ײנסנופ רע

 ... !יתונװע לכ לע יתרפכ אהת יתתימש ןוצר יהי . . . !ןראװ

 — !םודס ןיא ראנ ,װעשערק ןיא בר ןײק טשינ ןיב ךיא ,ןדײ —

 . . . !הרומעו םודס — ןוטעג יױשעג א לרזוע ׳ר טאה

 ךיז טאה — !װעשערק ןיא טצנאט ןטש רעד ,ןדײ ,דלאװעג —

 טימ טפאכעגנא ךיז ןוא דײ רעצראװש רעד טעװעדלאװגעצ ײנסנופ

 . . . !תיחשמה־ןטש רעד — פאק םײב טנעה עדײב

 ךאנרעד טכאנ יד ןוא גאט םענעי .טכערעג ןעװעג זיא דײ רעד

 טשינ רעמ גאט םעד ןיא טאה׳מ .טכאמ ןײמ ןיא ןעװעג װעשערק זיא

 טשינ ןוא רפוש ןײק ןזאלבעג טשינ ,טנרעלעג טשיב ןוא טנװאדעג

 ,אמט :טעקאװקעג ןבאה ץכעזיומעג ןיא שערפ יד .םיליהת ןײק טגאזעג

 קאב רעשלהק רעד .תורושב עזײב טגאזעגנא ןבאה ןעארק .אמט ,אמט

 טרעקעגקירוצ ךיז טאה סאװ ,לבײװ א ןלאפאב ןוא ןראװעג דליװ זיא

 יורפ רעדעי ןופ .דש א טפײפעג טאה ןעמיוק ןדעי ןיא .הװקמ ןופ

 ,טעב ןיא ןגעלעג ךאנ זיא עסיל .סטוג־טשינ סאד טדערעגסיורא טאה

 טאה רעירפ .זיוה ריא ןיא ןסירעגנײרא ךיז טאה למעזעג סאד ןעװ

 ךאנרעד .רעטצנעפ יד ןיא ןביוש יד רענײטש טימ טקאהעגסיוא ןעמ

 טאה עסיל ןעװ .רדח־ףאלש ריא ןיא ןסירעגנײרא ךיז ןומה רעד טאה

 םינפ סאד ריא זיא ,ןעײרשעג ענײז טרעהרעד ןוא בר־ברע םעד ןעזרעד

 טאה יז .ןגעלעג זיא יז ןכלעװ ףיוא ,לכיצ סאד יװ סיױו יוזא ןראװעג

 ,גײצעג־טעב סאד ריא ןופ ןסירעגפארא טאה׳מ ראנ ,ןוטנא טלאװעג ךיז

 ,דנאטש א יוזא ןיא ןוא בײל ריא ףיוא דמעה ענעדײז סאד טקילפעצ

 טפעלשעגקעװא יז ןעמ טאה ,לבײה א ןא ,דמעה ןסירעצ א ןיא ,סיװראב

 א ןופ ןעמוקעגנא דארג זיא ,רעסײמש לבײל ,גנױ רעד .זיוה סבר םוצ

 רע רעדײא ךאנ .געט עכעלטע ןטלאהעגפיוא ךיז טאה רע ואװ ףראד

 ןדנובעג םיא םיבצק יד ןבאה ,םיא ןופ ליװ׳מ סאװ ןעמונאב טאה

 רעד ןיא טריפעגפא ןוא פעלק ערעװש טימ טקעדאב םיא ,קירטש טימ

 ןײלא ךיז טאה עלהמלש תמסמ .לוש ןופ שילאפ ןיא ״דסיפת רעשילהק

 רע רעבא ,םינפ ןיא םעלפ ראפ א טימ ןעמוקעגפא רע זיא ,ןעװעג הדומ

 ןוא שרדמ־תיב ןופ לעװש רעד ײב טגײלעגקעװא קיליװטוג ךיז טאה
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 ־פױרא םיא ףיוא לאז ,סיו־^ ןוא ןײ־■^ טײג סאװ רעדעי סאד ,ןפורעג

 יד ןופ ףוגיס רעטשרע רעד זיא סאד סאוד ,ןעײפשאב םיא ןוא ןטערט

 .תױרע־יוליג ףיוא הבושת ןעוט סאװ ,עקינעי

 אי
 ףן^רובזע יד

 ־ןיד־תיב ןיא ןסעזעג ,לרזוע ׳ר ,בר רעד זיא טכאנײב טעפש זיב

 יבוט העבש יד ןוא ןמאנ םעד ,טחוש םעד ,ןײד ןטימ ןעמאזוצ בוטש

 טרעהעגסיוא טאה ןעמ ןוא ,טײל עבושח ערעדנא ליפ ךיוא ןוא ריעה

 טרעמעהראפ ןעװעג ןענעז זיוה סבר ןופ ןדאל יד ליואװביוא .עקידניז יד

 םעד םורא טלמאזעגפיונעצ ךיז ןומה א טאה ,ןסאלשעג ריט יד ןוא

 ןוא ןעמוקסיורא טזומעג לאמ סעדעי טאה שמש רעד ןוא זיוה סבר

 ־רעביא גנאלי וצ טרעיודעג טלאװ סע .עקירעגײנ, יד ןבײרטרעדנאנאפ

 ןוא תושוב יד ןוא ,ןראװעג טדערעג ןטראד ןענעז סאװ ,דײר יד ןבעגוצ

 זיולב לעװ ךיא .ןענאטשעגסיוא ןענעז עסיל ןוא עלהמולש סאװ ,תופרח

 עסיל סאד טכירעג ךיז ןבאה טײל יד .םיטרפ עכעלטע ןבעגרעביא

 ראנ ,ןרעװ טפאלשראפ ראג רעדא ,ןענעקײל ןוא ןעײרש ןוא ןענײװ טעװ

 ,תולאש עלא ףיוא ראלק טרעפטנעעג טאה יז .ליטש ןבילבעג זיא יז

 טאה יז סאד ןעװעג הדומו טאה יז .טלעטשעג ריא טאה בר רעד סאװ

 יוזא יװ טגערפעג יז טאה בר רעד ןעװ ןוא ,גנױ םעד טימ ןעװעג הנזמ

 ,ךאז א יוזא ןוטפא טנאקעג טאה ,תעד־תב א ןוא רעטכאט עשידײ א ,יז

 טרעפטנעעג ראנ ,םענײק ףיוא דלוש יד ןפראװעגפיורא טשינ יז טאה

 זא ,סײװ׳כ .ףארטש רעדעי ףיוא טײרג זיא ןוא טקידניזעג טאה יז סאד

 זיא׳ס זא ןוא ,טגאזעג יז טאה ,אבה־םלוע ןוא הזה־םלוע ןריולראפ באה׳כ

 יוזא טדערעג רעטרעװ יד טאה יז ןוא .המוקת ןײק רימ ראפ אטשינ

 ןעװעג זיא סע ןוא ,ךאז עכעלנײװעג א ןעװעג טלאװ סאד יװ ךײלג ,טושפ

 ,טגערפעג יז טאה בר רעד ןעװ ןוא .ןעמעלא ראפ שודיח רעסיורג א

 טאה׳ר לײװ ,ןוטעג סע טאה יז רעדא ,גנױ םעד טאהעג ביל טאה יז ביוא

 ץלא טאה יז סאד ,טגאזעג יז טאה ,טדערעגרעביא רעדא ,ןעגנואװצאב יז

 .ןוצר םענעגײא ריא טימ ןוא קיליװטומ ןוטעג

 בר רעד טאה — ?ןריואװשאב ער־חור א ךיד טאה רשפא —
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 טאה רשפא ? ןוטעגנא ףושיכ ץעמע ריד טאה רשפא רעדא — •טגערפעג

 שינעדנעלבראפ א ןיא ןעװעג וטסיב רשפא רעדא ? דש א טיונעג ךיד

 עשידײ א טםיב וד זא רעדא ״דרותךיד םעד ןסעגראפ טםאה וד ןוא

 'טשינ ןקײל ,גאז ?רעטכאט

 ער־חור ןײק ןופ טשינ טםײװ יז סאד טרעפטנעעג טאה עםיל ןוא

 •שינעדנעלבראפ ןײק ןוא ףושיכ ןײק ןוא דש ןײק ןוא

 לאמא טשינ טאה יז ביוא ,טגערפעג רעטײװ ןבאה טײל עקינײא

 ןלעג א רעדא ,ראה יד ןיא ןטלאק א רעדא ,שובלמו א ןיא פונק א ןענופעג

 ןוא ,בײל ןפיוא ןכײצ ןעיולב־ןוא־ןיורב א רעדא ,לגיפש ןפיוא קעלפ

 עלהמלש ןעװ .ךאז ןײק ןענופעג טשינ טאה יז םאד טרעפטנעעג טאה יז

 יז טאה ,ןײר זיא יז זא ןוא טדערעגנא יז טאה רע םאד ןפורעג טאה

 ןעװ ןוא .טשינ רעדא ,אי טגאזעג טשינ ןוא פאק םעד טזאלעגפארא

 טאה ,ץכעוט ריא ףיוא הטרח טשינ טאה יז ביוא ,טגערפעג טאה בר רעד

 טעװ םאװ :ןפורעגנא ךיז יז טאה ךאנרעד ןוא ,ןגיװשעג רעירפ יז

 ־עג ליװ ךיא :ןבעגעגוצ טאה יז ןוא ?הטרה ןײמ ןופ ןעמוקםיורא

 .ןידה־תדימ טיול ראנ ,םימחרה־תדימ טיול טשינ ןרעװ טפשמ

 ןופ ןעװעג רעװש זיא׳ס ןוא ןראװעג ןגיװשטנא ןצנאגניא יז זיא ךאגרעד

 .טראװ א ןגירקוצסיורא ריא

 טימ ןעװעג הנזמ טאה רע סאד ןעװעג הדומ טאה ,בײל ,גנױ רעד

 ןעמוקעג זיא יז זא ;םימעפ המכ ,תיב־לעב ןײז ןופ רעטכאט רעד ,ןעםיל

 זיא רע זא ןוא ,ןטײב יד ןשיװצ ןטראג ןיא ןוא םעדיוב ןפיוא םיא וצ

 זיא רע ליואװביוא .רדח־ףאלש ריא ןיא ןעװעג לאמ עכעלטע ךיוא

 רע זיא ,ןםירעצ ןעװעג ןענעז םישובלמ ענײז ןוא ןגאלשעצ ןעװעג

 ןײק טשינ ןעוט םיעשר םאד ,טײטש סע יװ ,ודרמב דמוע ןא ןבילבעג

 .הפ־לובינ טדערעג טאה רע ןוא ׳םונהיג ןופ ריט רעד ײב וליפא הבושת

 רע זיא יװ ,ןכתיה :טגערפעג םיא טאה תיבה־לעב א רענײא ןעװ

 ? משיג םוראװ : טרעפטנעעג רע טאה ~ ? ךאז אזא ןוט וצ ןלאפעגםיוא

 טײל יד ןפורעגנא ײברעד טאה רע .ביױו רעײא ןופ רעסעב זיא יז

 ,םיבנג ןענעז םיתבה־ילעב יד םאד ,טהנעטעג ןוא ,ןעמענ־טאפש טימ

 רעד ןוא גאװ רעד ףיוא פא ןראנ ײז זא ןוא ,רערעכואװ ,סרעסערפ

 ־כעט ןוא רעבײװ ערעײז ףיוא ןטײקתוזע טדערעג ךיוא טאה רע .םאמ

 ,קעװא ךיז טלעטש בײװ ןײז ואװ םאד טגאזעג רע טאה םענײא .רעט
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 רע םאד — ןרעדנא ןא ;טםימ גראב א ריא רעטנוא םיוא טסקאװ
 דאנ ןוא ,טעב ןיא ןײרא טשינ םיא טזאל השא ןײז םאד ןוא טקניטש
 בר רעד ןעװ ןוא .אלולטו אכוח א ןעװעג זיא םע ןוא ,רעטרעװ עכלעזא
 — ?ןבעל קיבײא טםעװ וד ,וטסנײמ םאװ :טגערפעג םיא טאה
 א וצ ןכילגעג שטנעמ א זיא טיוט ןכאנ סאד ,טרעפטנעעג רע טאה
 םאד ,ןראצ ליפיוזא טײל יד ײב ןפורעגםיורא טאה רע .דרעפ טרגפעג
 עטלמאזראפ יד ןוא בוטש ןיא בר םײב ןגאלשעג רעדיװ םיא טאה ןעמ
 סאד טלעטשראפ טאה עםיל ןוא ,תולוק ענײז טרעהעג ןבאה ןםיורדניא

 .ןעפילב ןביוהעגנא ןוא טנעה עדײב טימ םינפ

 זיא ןוא תונװע ענײז ףיוא ןעװעג הדומי ןײלא טאה עלהמלש תמחמ
 ןבאה עקינײא ןוא ,טניושעג םיא ןעמ טאה ,ןוט וצ הבושת ןעװעג טײרג
 ןראפ לאמא רעדיװ טלײצרעד טאה רע .המלש ׳ר ןפורעג וליפא םיא
 רעײז ןיא ןעגנאפעג םיא ןבאה סעקיניבצײתבש יד יוזא יװ ןיד־תיב
 טײהרעליטש טאה רע יוזא יװ ןוא ,רוחב א ןעװעג ךאנ זיא רע ןעװ ,ץענ
 םאװ זא ,ןביולג ןביוהעגנא ןוא ,םיסרטנק ןוא םירפס ערעײז מנרעלעג
 ןוא .ץק םעד ןעמ טרעטנענרעד רעמו ץלא ,טיוק ןיא טקניז׳מ רעפיט
 ןבילקעגסיוא טשינ טאה רע םוראװ ,טגערפעג םיא טאה ביר רעד ןעװ
 ,טשינ ליװ עשר א וליפא סאד ןוא ,תױרע־יולג יװ הריבע ערעדנא ןײק
 ,טרעפטנעעג רע טאה — ,בײװ ןײז ןקינײרמהאראפ לאז רערעדנא ןא זא
 עםיל יװ םעדכאנ ןעד ,ןגינעגראפ טפאשראפ םיא טאה דניז יד סאד
 ײב טאה ,ןעמוקעג ריא וצ רע זיא ,גנױ מעד ןופ טרעקעגמוא ךיז מאה
 האנה רעמ ןבעגעג םיא טאה סאד ןוא ,רבד שרוש לכ טשראפעגסיוא ריא
 ,ןפוריעגנא ךיז טאה תיבה־לעב א ןעװ .ךיורבעג םענעגײא ןײז ןוט וצ יװ
 עלהמלש טאה ,טלעװ רעד ןופ רעגײטש רעד טשיג זיא ךאז אזא סאד
 .ןױםנה לעבכ םכח ןיאו ,ןעװעג יוזא טראפ זיא סע םאד ,טרעפטנעעג
 ליפ ןעװעג הנזמ טאה יז יװ מעדכאנ טשרע םאד ,ןבעגעגרעביא טאה רע
 ,ןעזעג טאה רע ןוא ןרעקפא ךיז םיא ןופ ןביוהעגנא זײװכעלסיב ןוא לאמ
 ןראװעג טרעדנעראפ גונעת רעד זיא ,בײװ טבילעג ןײז מרילראפ רע םאד
 עריא ןופ ןדערפא טװאורפעג םלאמאד ןיוש יז טאה רע .רעצ סיורג ןיא
 ביל גנױ םעד טאה יז תמחמ ,טעפש־וצ ןעװעג זיא׳ס רעבא ,מישעמ
 .טכאנ ןוא גאט םיא ןגעװ טדערעג ןוא םיא וצ טראגעג ןוא ןעמוקאב
 ןוא תונתמ גנױ םעד ןבעגעג טאה עםיל סאד ,מקעדעגפיוא ךיוא טאה רע
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 ריא ןעקנאשעג ,ןדג ןופ; טלעג טרעפוק ןופ ןעמונעגםיורא טאה יז זא

 ײלרעלא ןוא לטאז א ,דרעפ א טפיוקעג ךיז טאה רע ןוא רעבאהביל

 ׳ןעלהמלש ןוטעג ןםיװ׳ וצ עםיל טאה גאט א םעגײא ןיא ןוא .םיטישכת

 ןוא ,ןאמ ריא ,םיא טימ ןטג ךיז לאז יז ,ןא יז טדער גנױ רעד םאד

 ערעדגא ךאנ טלײצרעד טאה עלהמלש .םיה־תנידמל קעװא ןלאז עדײב

 לאמעלא רעירפ טאה עםיל ליואװביוא םאד טגאזעג רע טאה יוזא .ןכאז

 םנגיל ײלרעלא טימ;ןצישאב וצ ךיז ןביוהעגנא יז טאה ,תמא םעד טגאזעג

 םעד טימ ןגעלעג זיא יז םאד ,וצרעד ןעמוקעג זיא׳ם ןוא ,ןדײרםיוא ןוא

 ־רעד םורעד זיא׳ם .טגאזעגםיוא טשינ ,ןעלהמלש ,םיא טאה ןוא גנױ

 ־ראפ ךעלײרג ןענעז טײל יד .פעלק וצ וליפא ןוא תקולחמי וצ ןעגנאג

 ןעמונאב טשינ ןבאה ײז ,רעטרעװ עכלעזא ןרעה וצ ןראװעג טרעדנואװ

 ןוטפא טנאקעג װעשערק יװ םוקמ ןײלק א יוזא ןיא טאה ןעמ יװ

 ארומ ןבאה טײל ליפ .םיעותעת־םישעמ עכלעזא טײהרענעגראבראפ

 ןוא ןרעװ טפארטשעג ןופרעד טעװ טאטש עצנאג יד םאד ןעמוקאב

 א רעדא ,םיױג ןופ ףיולעגנא ןא רעדא ,טכוז א ןרעװ ,הלילח ,טעװ׳ם

 ־רזוג טעװ רע םאד ןםיװ טזאלעג טאה בר רעד ןוא .גנוצײלפראפ

 .ןײז תינעת

 ןומה רעד טאהעג ארומ ןבאה םיתבה־ילעב יד ןוא בר רעד תמחמ

 ןעמוק טשינ ,הלילח ,לאז םע ןוא עקידניז יד ףיוא ןפראװ טשינ ךיז לאז

 ןטלאה גנױ םעד לאז ןעמ ןליופאב רע טאה ,גנוםיגראפ־טולב ןײק וצ

 ןבעגעגרעביא רע טאה ןעםיל .ענוק רעד וצ ןדנובעגוצ ןגראמ זיב

 ואװ ,שדקה ןיא טריפעגקעװא יז ןבאה ײז ןוא רעבײװ־אשידק־הרבח יד וצ

 ןבילבעג זיא עלהמלש .בוטש רערעדנוזאב א ןיא טראפשראפ יז טאה׳מ

 טאה ,טעב א ןיא ןגיל טלאװעג טשינ, טאה רע תמחמ .זיוה םבר ןיא

 םעדכאנ .ץלאה ןטלאהעג טאה׳מ ואװ ,רעמאק ןיא טגײלעגקעװא ךיז רע

 ןבעגעגםיורא רע טאה ,טײל־להק יד טימ ןטאראב ךיז טאה בר רעד יװ

 ןוא טאטש רעד רעביא ןריפ עקידניז יד ןעמ לאז םנגראמוצ םאד ,קםפ א
 ןעמ ןעװ ,םיורא טמוק׳ם םאװ ליפשײב א ןײז לאז םע ,ןעמעשראפ ײז

 ,ןעםיל ןטגפא עלהמלש לאז ךאנרעד .רעפעשאב םעד טקינעפשרעדיװ

 טשינ רעמ ךיוא טאה יז .םיא ףיוא רוםא יז זיא ןיד םעד טיול םו־אןװ

 .הלגע־לעב םעד טימ ןבאה הנותח טראטעג

 ןבאה ירפ ץנאג .ףארטש יד טריפעגכרוד ןעמ טאה םנגראמוצ
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 ,ןעגנױ ,םענעדײ ,ןדײ ףיוהלוש ןראפ ןעלמאזפיונוצ ןביוהעגנא ןיוש ךיז
 ןבאה ײז ןוא ןײרא רדח ןיא ןעגנאגעג טשינ ןענעז רעדניק .ןדיומ
 ןופ קינאג םעד ףיוא ןוא שרדמ־תיב ןופ ךאד ןפיוא טרעטעלקעגפיורא
 ,םרעטײל ךיז טימו טכארבעג ןבאה םיםדגוק .ןעז וצ רעםעב ,לוש־רעבײװ
 ־עג טאה שמש רעד ליואװביוא .ןצלאטש ףיוא ןעגנאגעג ןענעז רעדא
 ןעד ,ןעײרעפיטש ןײק ןבײרט טשינ ןוא ןפוטש טשינ ךיז לאז׳מ ,טגראװ
 טײל עגנירג ליפ ןבאה — ,דגיז רעד ףיוא ןרעיורט ףראד טאטש יד
 שטאכ ,םידאפ־לדאנ טזאלעגרעביא ןבאה םניראטײנ יד .תונציל טכאמעג
 עשיריבג א יװ ןקוק ןעמוקעג ןענעז ןוא ,בוט־םױ ראפ ןעװעג זיא׳ם

 ־ראה־ריזח ,םרוענדעב ,םרעטםוש ,םרעדײנש .דנאש וצ טרעװ רעטכאט
 ןוא ןםיוטשעג ךיז ,טלציװעג ךיז ,ךעלדער ןיא ןענאטשעג ןענעז רעמעק
 יד ןוטעגנא ןבאה ךעלדײמ עשיתב־ילעב .ןדיומ יד וצ ןעקגואװעג
 טליהעגנײא ךיז ןבאה רעבײװ .היװל א וצ יװ פעק יד ףיוא ןלאש
 תעב יװ ,ןטניה ןופ םנײא ןוא טנראפ ןופ םנײא ,רעכוטראפ ײװצ ןיא
 טכאמראפ ןבאה רעמערק .הצילח טיג׳מ רעדא ,קוביד א םיורא טבײרט׳מ
 וליפא .ןטאטשראװ יד טזאלעגרעביא ןבאה הכאלמ־ילעב ,ןעמארק יד
 םגעמעלא .עקידניז ערעײז ןפארטש ןדײ יװ ,ןעז ןעמוקעג ןענעז םײוג
 טאה׳מ ןענאװ ןופ ,לוש רעטלא רעד וצ טדנעװעג ןעװעג ןעגעז ןגיוא

 .הדעו םע לכ ינפב ןפארטשאב ײז ןוא עקידלוש יד ןריפםיורא טלאזעג

 זיא ,טלארפעגפיוא ךיז טאה לוש רעד ןופ ריט ענעבמעד יד ןעװ
 טריפעגםיורא םיבצק ײװצ ןבאה רעירפ .ןומה ןשיװצ שינעמתב א ךרודא
 ,קירטש טימ ןדנובעג ןעװעג םיא ןענעז טנעה יד .רעםײמש לבײל
 רעצנעפש רעד ,עקלומראי א ןופ קאלשרעטניה א ןםעזעג זיא פאק ןפיוא
 רע תמחמ ,לײב א ןעװעג זיא ןרעטש ןפיוא .ןםירעצ ןעװעג םיא זיא
 םיורא טאהעג םיא זיא ,דראב יד ןלאג טײצ רעד ןיא טנאקעג טשינ טאה
 ןפיוא ןוטעג קוק א טאה רע .ןקאבניק יד ףיוא גנוצארפש עצראװש א
 םיבצק יד .ןפײפ וצ יװ ןפיל יד טציפשעגםיוא ןוא הפצוח טימ םלוע
 ־עג ןיוש טאה רע םוראװ ,םנגיובנלע יד ײב טםעפ ןטלאהעג םיא ןבאה

 ןבאה ןעגנױ עליואװ יד .ןרעװ ןענירטנא ןוא ןםײרסיורא ךיז טװאורפ
 טאה עלהמלש ליואװביוא .קיזומ־ןצאק א טימ ןעװעג םיגפ־לבקמו םיא
 טשינ םיא ףיוא טאה ןיד־תיב םאד ןוא ןליװ ןטוג ־ ןופ ןוטעג הבושת
 ןוא ןעניוש טינ םיא לאז ןעמ טגנאלראפ רע טאה ,שנוע ןײק ןבעגעגסיורא
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 ׳טכארבעגםיורא םיא טאה׳מ ןעװ .ערעדנא יד יװ ךײלג ןײז הזבמ םיא
 זיא רע .רעטכעלעג א ןוא ײרשעג א ,ײרעפײפ א ,למוט א ןראװעג זיא
 םײװ ןעװעג זיא םינפ םאד .ןענאקרעד םוצ טשינ טרעדנעראפ ןעװעג
 ־כאנ ןבאה ,ןרעדולפ ,ןטק־תילט א ,עציפושז א טאטשנא .תמו א ײב יװ
 .ןלאװשעג ןעװעג םיא זיא קאב ןײא .םעטאמש ךעלטניב ןעגנאהעג
 ןוא טרעכעלעג ןעװעג ןענעז ןקאז יד .טאהעג טשינ רע טאה ךיש ןײק
 ־עגקעװא םיא טאה׳מ .רעגניפ עזיולב יד טקוקעגםיורא ײז ןופ ןבאה׳ם
 ־עגנײא ןא ןײטש ןבילבעג זיא רע ןוא רעםײמש לבײל ןבענ טלעטש
 רעבײװ ליפ .רעקערש־לגיופ א יװ ,רעטרעוױלגראפ א ןוא רעגעגיוב
 עקינײא .ןטיוט א רעביא יװ ,ןענײװ ןעמונעג קילבנא םעד ײב ןבאה
 לפמיג ׳ר ןעװ זא ןוא םיחצור ןענעז טײל־להק יד זא ,טהנעטעג ןבאה

 .טריםאפ טשינ ךאז אזא טלאװ ,טאטש ןיא ןעװעג טלאװ

 .ליױו עגגאל א טרעיודעג טאה ןעםיל טכארבעגםיורא טאה׳מ זיב
 .גגארדעג םיורג א ןראװעג זיא ,ןקוקוצגא יז מײל יד ןופ ריגײנ םעד תמחמ

 ־ארבח ײװצ ןעװ .ךעלבײה יד ןריולראפ הלהב רעד ןיא ןבאה רעבײװ
 טימ ןעמאזוצ שילאפ ןופ ריט רעד ײב ןזיװאב ךיז ןבאה םענעדײ־אשידק
 ־םיורא ךיז טאה ץפיז א .טראטשראפ יװ ןבילבעג לבעפ םאד זיא ,ןעםיל
 ראנ ,ץנאג ןעװעג ןענעז רעדײלק םעםיל .רעצרעה סנעמעלא ןופ ןםירעג
 ןפיוא .ןבראש־לגוק א פאק ריא ףיוא ןםעזעג זיא ,לבײה א טאטשנא

 ןײא ןיא .זדנאג ענעטכאשעג א ןוא לבאנק ץנארק א ןעגנאהעג טאה זדלאה
 ־עלפ א — רערעדנא רעד ןיא ןוא ,םיזעב א ןטלאהעג יז טאה טגאה
 קירטש א טימ טלטראגעגמורא ןעװעג ןענעז ןדנעל עריא .שיװרעד
 טימעג ךיז ןבאה רעבײװ עשלהק יד םאד ןעזעגםיוא טאה׳ם .יורטש ןופ
 רעמ םאװ ,תםחױמ ןוא רעטכאט רעשיריבג רעד ,ןעסיל ןפאשראפ וצ
 ןריפ עקידגיז יד טפראדעג ןעמ טאה קםפ ןטיול .ךאמש ןוא דגאש
 ןלעטשפא טפראדעג ךיז ןעמ טאה זיוה ןדעי ײב ןוא ךעלםעג עלא רעביא
 ףיוא ןעײפש טלאזעג ןבאה עטתיבה־לעב יד ןוא תיבה־לעב רעד ןוא
 םעד טיול ןעגנאגעג זיא ןעמ ןוא בר םײב ןביוהעגנא טאה׳מ .םיעשופ יד
 טעװ עסיל םאד טאהעג ארומ ןבאה ליפ .טײל ענױמעג יד וצ זיב רדס
 טאהעג ,םינפא ,טאה יז ראנ ,בוט־מױ םעד ןרעטשראפ ײז ןוא ןשלחקעװא
 םוצ זיב תױנערופ ןופ רעכעב םעד ןעקנירטוצסױא ךיז ײב טםאפעגפא

 .אנד
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 ־רדח יד .רמועב ג״ל ןעװעג װעשערק ןיא זיא לולא ןטימו ןיא
 ־טימו ,םנגיוב־ןוא־לײפ ןוא סנקעטש טימ טנפאװאב ךיז ןבאה ךעלגנײ
 ,ןפאלעגבאנ גאט ןצנאג א ןענעז ןוא ׳בוטש ןופ ןםע ךיז טימו ןעמונעג
 ןײק טכאקעג טשינ ןבאה רעבײװ .ןגיצ יװ טעקעמעג ,ןגירשעג
 ןוא עטלא יד וליפא .קידײל ןעװעג זיא שרדמה־תיב׳ם .סעמעראװ
 ןעניואװאוצײב ןםיורדניא ןריפםיורא טזאלעג ךיז ןבאה שדקה ןופ עקנארק

 .החמש־ץראװש יד

 ןםעזעג זיא׳מ רעדא ,ףאלש ןעװעג ןענעז רעדניק ואװ ,ןבוטש ןיא
 ןוא ײרשעג טימ עקידניז יד וצ ןפאלעגםיורא רעבײװ יד ןענעז ,העבש
 לבײל גנױ םעד ראפ תמחמ .ןטסיופ עטלײבעג ןוא תוללק טימ ,רעמאיעג
 ,ןעמענ המקנ ןאק רענײא אזא םוראװ ,טאהעג ארומ ןעמ טאה רעסײמש
 ראנ ,ץראה זײב ןײק טאהעג טשינ רענײק טאה ןעלהמלש ףיוא ןוא
 ־םיוא ןעמ טאה ,העד־רםח א ףיוא יװ טקוקעג רעכיג םיא ףיוא טאה׳מ
 טאה שמש רעד ליואװביוא .ןעםיל וצ שינרעטיב עצנאג סאד טזאלעג
 טפײנקעג יז רעבײװ עכעלטע ןבאה ,ןגאלש טשינ יז לאז׳מ ,טגאזעגנא
 ,טםימ רעביוק א טימ ןטאשעגפא יז טאה ענעדײ א ענײא .ןםיוטשעג ןוא
 יז ןוא ןוה א ןופ ךעלעקשיק ןפראװעגפיורא ריא ףיוא טאה ערעדנא ןא
 ןעװעג הדומ טאה עםיל תמחמ .ףוניט טימ ןראװעג טרימשעגנײא זיא
 לבײל ןוא ןלאפאב יז זיא קאב רעשילהק רעד םאד םיתבה־ילעב יד ראפ
 ןטכארט וצ ןעמוקעג יז זיא םורעד ןוא ,טמערישאב יז טאה רעםײמש
 ־עגכאנ ריא םיא ןוא קאב םעד טפאכעג ןעגנױ עליואװ ןבאה ,םיא ןגעװ
 .דיל־טאפש א ןעגנוזעג טאה׳ס רעװ ןוא טפײפעג טאה׳ס רעװ .ןגארט
 ־ןםאג ,שיא־תשא ״דפוצח ,הדנ ,אקפנ ,רוה ״דנוז ;ןפורעג ןעםיל טאה ןעמ
 ערעדנא ןוא ,ןירעזײלפא ,עצינהפירט ,עגירד־עקסאלפ ,לזײא־רומח ,דיומ
 ,עלעדיפ א טכארבעגסיורא ןבאה ןעגנױ־רמז־ילכ עכעלטע .ןשינעמענוצ
 זיא רענײא .לצנעט־הװצמ א טליפשעגפיוא ןוא לבמיצ א ,קיופ א
 ןוא טאפש טימ לופ ןעמארג טגאזעג ןוא ןחדב רעד ןעװעג טשרמולכ
 ןדער טװאורפעג ןבאה ,טריפעג ןעםיל ןבאה םאװ ,רעבײװ יד .טײקבארג
 ןוא ,דניז יד ראפ שינעמוקפא ןא ןײז טעװ םאד זא ,ןטסײרט יז ןוא ריא וצ
 ־כאט עשידײ ערשכ א ןרעװ רעדיװ יז טעװ ,ןוט הבושת טעװ יז ןעװ זא
 ןעזעג טשינ וליפא טאה׳מ .טרעפטנעעג טשינ ײז טאה יז ראנ — רעט
 טװאורפעג טשינ לאמ ןײא ןײק ךיוא טאה יז .רערט א ןםיגראפ לאז יז
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 םוצ .שיװרעדעלפ םעד ןוא םיזעב םעד טנעה עריא ןופ ןזאלםיורא

 ־נגעק טשינ ךיז ךיוא טאה רע זא ״ןגאז ךימאל רעסײמש לבײל ןופ חבש

 טשינ ןוא טײהרעקידנגײװש טנאפשעג טאה רע •ןיד־קםפ םעד טלעטשעג

 רעװש זיא — ׳ןעלהמלש ךײש סאװ .םילוזלז יד ףיוא טרעפטנעעג

 רע רעדא ,טכאל רע ביוא ,םינפ טמירקראפ ןײז ןא ןענאקרעד וצ ןעװעג

 ןוא טלעטשעגפא לאמ םעדעי ךיז ׳קירעבאלש ןעגנאגעג זיא רע .טנײװ

 .ןעקניה ןביוהעגנא דלאב טאה רע .ןפוטשרעטנוא טזומעג םיא טאה׳מ

 ןלאז ערעדנא זא ׳ןעװעג םרוג ראנ ׳טפאונעג טשינ ןײלא טאה רע תמחמ

 טאה׳מ ןוא תונמחר םיא ףיוא ןעמוקאב טײל יד ןבאה ,ןײגליואװ ךיז ןזאל

 ,רמוש א ןבעגעגטימ םיא טאה׳מו .םײהא טקישעגקעװא ןטשרע םעד םיא

 .ןוט גנוטכא םיא ףיוא לאז רע

 רעשלהק רעד ןיא קירוצ טריפעגפא גנױ םעד ןעמ טאה טנװא ןיא

 ןבעגעג ריא טאה עלהמלש ןוא בר םוצ טכארבעג ןעמ טאה ןעסיל .הםיפת

 טאה עלהמלש ןוא טנעה עדײב טלעטשעגפיוא טאה עםיל ןעװ .טג א

 .רעמאיעג א רעבײװ יד ןשיװצ ןראװעג זיא ׳טג םעד טגײלעגנײרא ײז ןיא

 ןבאה רעבײװ אשידק־הרבח ײװצ .טניױועגטימ ןבאה טײלםנאמ וליפא

 ןיא טריפעגקירוצ יז ןוא םמערא יד ײב ןעםיל ןעמונעגנא ךיגרעדניא

 .זיוה םרעטאפ ריא

 גי

 וגונשונר\2 ןופ ןברוזן רננד

 ־פיוא ךיז ןטלאװ תופשכמ ןביז יװ טניװ א ןזאלבעג טאה טכאנײב

 — יורפ עגנױ ןײא זיולב ןעגנאהעגפיוא ךיז טאה ןתמא ןיא .ןעגנאהעג

 ׳רדח־ףאלש ריא ןיא ןײרא ירפרעדניא זיא טםניד עטלא יד ןעװ .עסיל

 טאה יז ןעד ׳טראװעגפא טאה יז .קידײל טעב םאד ןענופעג יז טאה

 טאה׳ס ןעװ ראנ ׳שינעפרעדאב ריא ןוט קעװא יז זיא רעמאט טכארטעג

 ־עג יז זיא ,טרעקעגמוא טשינ ךיז טאה יז ןוא ,לײװ עגנאל א טרעיודעג

 ןפיוא ןעםיל ןענופעג יז טאה ןשינעכוז עגנאל ךאנ ,ןכוז יז ןעגנאג

 ןיא ןוא סעװראב ׳לבײה א ןא ׳קירטש א ףיוא ןעגנאהעג זיא יז .םעדיוב

 .טלאק ןעװעג ןיוש זיא יז .דמעה ןײא
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 ןבאה םאװ ,רעביױו ענעגײא יד .שער א ןראװעג זיא טאטש ןיא
 טמוק יז םוראװ לביאראפ טאהעג ןוא רענײטש ןעסיל ןפראװעגכאנ ןטכענ
 ןענעז טײל־להק יד םאד ןגירשעג ןבאה ,ףארטש רעדלימ אזא טימי פא
 יד ןשיװצ .רעטכאט עשידײ א טעגרהעג ןבאה ײז םאד ןוא רעדרעמ
 עםיל םאד ןטלאהעג טאה דצ ןײא .םידדצ ײװצ ןראװעג ןענײז טײלסנאמ
 ןפיוא ןײז רבקמי יז לאז׳מ זא ןוא עקיריא םאד ןעמוקעגרעביא ןיוש זיא
 םינינע עלא ןיא ריא טימ ןײגאב ךיז ןוא רעטומ רעד ןבענ םלוע־תיב
 ףראד ןעמ םאד ,טהנעטעג טאה דצ רעטײװצ רעד .רוהט תמ א טימ יװ
 ןא דיז ןעוט םאװ עלא יװ ׳טיולפ ןרעטניה ,רומח־תרובק ןבארגאב יז
 טיול סאד ׳ןזיװעגפיוא ןבאה דצ ןטײװצ םעד ןופ טײל יד .השעמ א
 ןוטעג טשינ יז טאה ,ץכעריפפיוא ריא ןוא בוטש־ןיד־תיב ןיא דײר סעםיל
 טקרעמי .טײקינעפשרעדיװ ריא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא הבושת ןײק
 יד ןוא ברי רעד םוראװ ,טריפעגםיוא טאה דצ רעטײװצ רעד זא ,ךײא
 ,טכאנײב ןעװעג רבקמ יז טאה׳מ .ײז ןשיװצ ןעװעג ןענעז אשידק־הרבח
 טנײװעג ןבאה רעבײװ .רעטמאל א ןופ ןײש רעד ןגעק ,טיולפ ןרעטניה
 יד ןיא ןטםענ ערעײז ןבאה סאװ ,ןעארק יד .תולוק עטקיטשראפ טימ
 ־עג ןוא שער םעד ןופ טקעװעגרעביא ךיז ןבאה ,םלוע־תיב ןופ רעמײב
 טאה׳מ .הליחמ ןטעבעג רעטיוט רעד ײב ןבאה טײל־להק עקינײא .טעקארק
 ןוא ,זיא גהנמ רעד יװ ,ןגיוא יד ףיוא ךעלעברעש טגײלעגפיורא ריא
 ,ןעמוק טעװ חישמ ןעװ ,לאז יז ,רעגניפ יד ןשיװצ לטיר א ןבעגעג ריא
 הנכס א זיא׳ם תמחמ .לארשי־ץרא ןײק װעשערק ןופ לײה א ןבארג ךיז
 טאה ,םירעדעג עריא ןיא טבורפ רעד טימ יורפ עתרבועמ א ןבארגאב וצ
 ־נאװש טשינ זיא יז ביוא ,ןײז קדוב יז לאז רע ,אפור ןמלק ןפורעג ןעמ
 ײב ךעלנייװעג טגאז׳מ םאװ ,םיקוםפ יד טגאזעג טאה ןרבק רעד .רעג
 ,לוע ןיאו הנומא לא ,טפשמ ויכרד לכו ולעפ םימת רוצה :הרובק א
 ןפראװעג ןוא זארג םנפיוה ןםירעגםיוא ןבאה טײל יד .אוה רשיו קידצ
 .דרע לדיר א ןטאשעגוצ רעדעי ןבאה רעטײלאבי יד .ץכעלײװרעטניה ףיוא
 ־עגכאנ רע זיא ,ןאמ םעסיל ןעװעג טשינ רעמ זיא עלהמלש ליואװביוא
 םעד ךאנ .רבק ריא ףיוא שידק טגאזעג ןוא הטימ רעד ךאנ ןעגנאג
 טשינ טאה ,דרע לגרעב םעד ףיוא ןלאפעגקעװא רע זיא שינעבערגאב
 .דלאװג טימ טפעלשעגקעװא םיא ןבאה טײל יד ןוא ןײטשפיוא טלאװעג
 רע זיא ,תולבא ןופ ןעװעג רוטפ ןיד םעד טיול זיא רע ליואװביוא ןוא
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 גהונ ןוא העבש טצעזעג ךיז ןוא זיוה םרעװש םענעזעװעג ןײז ןיא קעװא
 .לבא ןא ןופ םיניד עלא ןעװעג

 ןעמוקעג םיתבה־ילעב עקינײא ןענעז העבש רעד ןופ טײצ רעד ןיא
 ־טנעעג טשינ טאה רע ראנ ,ןײז־לבא־םחנמו םיא ןוא ןעלהמלש וצ ןענװאד
 ־םיפ א ףיוא ןםעזעג זיא רע .קתוש א ןראװעג טלאװ רע יװ ׳טרעפ
 יװ לעג םינפ םאד ,רענעםילשעגפא ןוא רענעםירעגפא ןא עלעקנעב
 קוםפ א ןיא טקוקעגנײרא טאה ןוא ,טרעביושעצ תואפ ןוא דראב ,םקאװ

 א ןיא .לטיונק א טנערבעג טאה לײא טימ עלעברעש א ןיא .בױא
 רעד ראפ ןעװעג זיא םע .עלעקטאמש א טקײװעג טאה רעםאװ זאלג
 עטלא יד .ןעלבוט טראד ךיז לאז יז ,רענעבראטשעג רעד ןופ המשנ
 טיורב ראד לקיטש א יװ רעמ ראנ ,ןםע טכארבעג ןעלהמלש טאה טםניד
 ץלא עלהמלש טאה העבש רעד ךאנ .טכוזראפ טשינ רע טאה. ץלאז טימו
 רעד ןיא ןקעטש א ,לםקא ןפיוא עבראט א ןעמונעג ,טזאלעגרעביא
 ־כאנ םיא ןענעז טײל־טאטש יד .ןײרא תולג ןיא קעװא זיא ןוא טנאה
 ,ןבײלב לאז רע ןדעררעביא טװאורפעג םיא ןוא םגעװ קיטש א ןעגנאגעג
 ןוא ןגיװשעג טאה רע ראנ ,ןרעקמוא ךיז טעװ לפמיג ׳ר זיב תוהפה לכל
 זיב ,םײל ןיא ןכארקעג רע זיא יוזא ןוא ,ןײנ ףיוא פאק ןטימ טלקאשעג
 טאה׳מ .קירוצ ףיוא טרעקעגמוא ךיז ןוא ןראװעג דימ ןענעז טײל יד

 .ןעמוקעגניהא זיא ןײבעג ןײז ואװ טםואװעג טשינ רעמ

 ־ראפ ,ןילאװ ןיא ץעגרע ןטלאהעגפיוא ךיז לײװרעד טאה לפמיג ׳ר
 .לזמ־םילש ןײז ןופ טםואװעג טשינ טאה רע ןוא ,םירחםמ יד ןיא ןעוט
 יוג א ןוא דיוב א ןיא ןםעזעגנײא רע זיא הנשה־שאר ראפ געט עכעלטע
 תונתמ ליפ טריפעגטימ טאה רע .װעשערק ןײק טריפעגפא םיא טאה
 ןענאטשעגנײא רע זיא טכאנײב .םעדײא םעד ןוא רעטכאט רעד ראפ
 טשינ ןבאה ײז ביוא ,טײל יד טגערפעג טאה רע .זיוה־ראפנײא ןא ןיא
 ןבאה טנגעג רעד ןיא עלא ליואװביוא ןוא םײה ןײז ןופ םורג ןײק טרעהעג
 ןגאזנא םיא טלאװעג טשינ רענײק טאה ,ןפארטעג טאה םע םאװ טםואװעג
 ןוא .טשינראג ןםײװ ײז םאד ,טרעפטנעעג םורעד ןבאה ײז .הרושב יד
 ןוא ךעקעל טימ ■ןעװעג דבכמ ײז ןופ עקינײא טאה לפמיג ׳ר ןעװ
 טשינ ןבאה ײז ןוא ,ןרעג טשינ ןעקנורטעג ןוא ןםעגעג ײז ןבאה ,ןפנארב
 ןוא .ליומ בלאה א טימ ןשטנואװעגנא ןוא ןגיוא יד ןיא ךײלג םיא טקוקעג

 .אלפ א ןעװעג דײ םעד זיא םע



 247 װעשערק ןום ןברוח רעד

 ־ערק טאה ,טאטש ןיא ןראפעגנײרא זיא לפמיג ׳ר ןעװ ,םגגראמוצ
 .םיא ןופ ןפאלטנא שממ׳ ןענעז טײל־טאטש יד .קידײל ןעזעגסיוא װעש
 ןיא ןענעז ןדאל יד םאד ׳ןעזעג ןוא זיוה ןײז וצ ןראפעגוצ זיא רע ןעװ
 רע .ןלאפאב דחפ א םיא זיא ,ןבאטש יד ףיוא טכאמראפ גאט ןטימ
 טאה רענײק ראנ ׳ןעלבײל ןוא ןעלהמלש ןוא ןעםיל ןפור ןעמונעג טאה
 זיוה םאד טזאלראפ טאהעג טאה טםניד יד וליפא .טרעפטנעעג טשינ
 ןיא ןעמוקעגנײרא זיא ףוס םוצ .שדקה ןיא קנארק ןגעלעג זיא ןוא
 עצראװש יד רעטאפ מעד טגאזעגנא ןוא ,עטיאבג א ,ענעדיא עטלא ןא ףיוה

 .הרושב
 ןפורעג הנקז יד טאה — !עסיל ׳אק רעמ אטשינ ׳ײװ ןוא דניװ —

 .טנעה יד ןכארבראפ ןוא
 ןײז ןוא טגערפעג לפמ־יג ׳ר טאה — ? ןפארטעג םאד טאה ןעװ —

 .ןפמורשעגנײא ןוא םײװ ןראװעג זיא םינפ
 .גאט םעד טגאזעג םיא טאה ענעדײ יד

 .טגערפעג רעטײװ רע טאה — ? עלהמלש זיא ואװ ןוא —
 — .טרעפטנעעג ענעדײ יד טאה — !ןײרא תולג ןיא קעװא —

 . . . העבש רעד ךאנ דלאב
 סאװ ׳הכרב יד טכאמעג לפמוג ׳ר טאה — !תמא ןײד ךורב —
 קוםפ םעד ןבעגעגוצ טאה רע ןוא .הער הרושב א טרעה׳מ תעב טגאז׳מ

 .המש בושא םורעו ימא ןטבמ יתאצי םורע :בױא ןופ

 יד ןוטעגםיוא ,העירק ןםירעג ׳בוטש ןיא ךיז וצ קעװא זיא רע
 ־עג םיא טאה הנקז יד ןוא ,דרע רעד ףיוא טצעזעגקעװא ךיז ןוא לוױטש
 .זיא ןיד רעד יװ ׳שא לםיבא ןוא ײא טראה א ןוא טיורב א טכארב
 טשינ זיא הדיחי־תב ןײז םאד ןםיװ טזאלעג זיװוכעלסיב םיא טאה יז
 .ןעגנאהעגפיוא ךיז טאה יז ראנ ׳טיוט ןכעלנײװעג ןײק טימו ןבראטשעג
 לפמ״ג ׳ר םאד ןעזעגםיוא טאה םע .םוראװ טגאזעג ךיוא םיא טאה יז
 דיםח א ןעװעג זיא דײ רעד ןעד ,ןראװעג לבלובמ טשינ ךיוא ןופרעד זיא
 טאהי׳מ םאװ ,תױנערופ עלא ךיז ףיוא ןעמענ וצ טײרג ןעװעג זיא ןוא
 שטנעמ א :ןבירשעג טײטש׳ס יװ ,למיה ןופ טקישעגנא םיא ףיוא
 רע ןוא ,ןטוג ןפיוא יװ דײלג ןטכעלש ןפיוא ןביול וצ בײוחמ זיא
 ןפיוא תומוערת ןײק טאהעג טשינ ןוא הנומא ןײז ןיא קראטש ןבילבעג זיא

 .םלוע־לש־ונובר
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 טגאזעג ןוא שרדמ־תיב ןיא טגװאדעג לפמייג ׳ר טאה הנשה שאר

 ןסעגעג רע טאה ךאנרעד .לוק קראטש א טימ תוליפת יד ןעגנוזעג ןוא

 ןגארטעגוצ םיא טאה טסניד יד .ןײלא רענײא הדועם עקידהנשה־שאר יד

 ןוא טכוזראפ טאה רע ןוא ׳רעײמ א ׳קינאה טימ לפע ,םפעש א ןופ פאק א

 םאװ ,באה ,ערה־רצי רעד ,ךיא .תורימז טמוורבעגוצ ןוא טלקאשעגוצ ךיז

 ןוא ןכאמ קידניז ,רעטאפ ןטרעצאב םעד ,םיא ךיוא טװאורפעג ,תמא ןא

 רעפעשאב רעד ךימ טאה ףיורעד םוראװ ,הרוחש־הרמ וצ ןעגנערב םיא

 דײר ענײמ׳ וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טאה ןאמ רעד רעבא .טקישעגפארא

 ־נא .ותלװאכ ליסכ ןעת לא :ילשמ ןופ קוספ םעד ןעװעג םײקמו ןוא

 ןוא ,טנרעלעג ןוא טנװאדעג רע טאה ,רימ טימו ן,רנעטוצםיוא ךיז טאטש

 יוזא ןוא ,הכום א ןעיוב טלעטשעג ךיז רע טאה רופיכ־םױ ךאנ דלאב

 םע ןוא .תװצמ ןוא הרות טימ טײצ עצנאג יד ןעמונראפ ןעװעג רע זיא

 ןטכארט סאװ ,עקינעי יד וצ הטילש ראנ באה ךיא זא ,טםואװאב זיא

 .םיבוט־םימי יד רעבירא ןענעז יוזא ןוא ,השעמ־ישנא יד וצ טשינ ,תױרוה

 יד ןוא זיוה םאד טפיוקראפ , לפמיג ׳ר טאה בוט־םױ ךאנ דלאב

 יד םוראװ ,װעשערק ןופ קעװא זיא ןוא שוביש א ראפ תואלחנ ערעדנא

 ןטימ ןעמאזוצ ,טײל עלא .קילגמוא ןײז טנאמרעד ליפוצ םיא טאה טאטש

 ןראפ טלעג טזאלעגרעביא טאה רע ןוא ןטײלגאב םיא קעװא. ןענעז ,בר

 ךיוא טאה רע .ןכאז־הװצמ ערעדנא ראפ ןוא שדקה םעד ,שרדמו־תיב

 לאז רע ,הםיפת ןופ הלגע־לעב םעד בײל ןזאלםיורא לאז׳מ ,טלעופעג

 ,קידצ א יװ טאטש יד טזאלראפ לפמיג ׳ר טאה יוזא .געװ ןײז ןײג

 ,הױז הנפ ,ריעה ןמ קידצ אצי :טגאזעג טרעװ םענײא אזא ןגעװ סאװ

 .הרדה הנפ ״דדוה הנפ

 .םורא רעפרעד יד ןיא ןטלאהעגפיוא ךיז טײצ א טאה רעסײמש בײל

 טריפראפ טאה רע סאד טלײצרעד ןבאה רעײג־ףראד רעװעשערק יד

 ףיוא דחפ א ןפראװעגנא ןוא םיצקש ןוא םירעיופ טימ ןגעלשעג ײלרעלא

 ,בנג־דרעפ א ןראװעג זיא רע סאד ,טגאזעג ןבאה עקינײא .םיױג יד

 ,טלײצרעד ךיוא טאה׳מ .דלאװ ןיא ןלזג א זיא רע םאד — ערעדנא ןוא

 ןפיוא ןבילבעג ןענעז םע ןוא רבק סעםיל וצ ןעמזוקעג ןבאה לאז רע סאד

 .ןכאז ערעדנא ךאנ טדערעג טאה׳מ .לוױטש ענײז ןופ ןרופש דמאז

 יד ןופ ןעמענ המקנ טשינ לאז גנױ רעד םאד ,טאהעג ארומ ןבאה ליפ

 טכאנ א רענײא ןיא ןעד .טכערעג ןעװעג ןענעז ײז ןוא ,טײל־טאטש
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 עכעלטע ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה רעײפ סאד .הפרש א ןכארבעגסיוא זיא

 ןבאה ,עקידנגער א ןעװעג זיא טכאנ יד ליואװביוא ןוא ,לאמא טימ- רעטרע

 לטרעפ ײרד ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןגארטעגרעביא דלאב ןעמאלפ יד ךיז

 רעד ן־אןװעג טנערבראפ ךיוא זיא םע .ןראװעג טגערבעגפא זיא װעשעךק

 ־עגנא טאה רעםײמש בײל םאד ׳תודע ןעװעג ןענעז סע .קאב רעשילהק

 ןםיורדגיא טלעק עבראה א ןעװעג זיא סע תמחמ! ןוא .רעײפ םאד ןדנוצ

 ־ראפ ךס א ןענעז ,פאק ןרעביא ךאד א ןא ןבילבעג ןענעז טײל ליפ ןוא

 ןוא ׳הפגמ א ןוא גנאגרעטנוא ןא ןראװעג זיא םע ׳ןוא ןראװעג טפאלש

 ,טלעװ רעד ןופ קעװא ןעגעז רעדניק ענײלק ןוא רעבײװ ,טײלםנאמ ליפ

 גאט וצ טנײה זיב .װעשערק ןיא ןברוח רעתמא ןא ןעװעג זיא םע ןוא

 ־עגפיוא טשינ רעמ זיא יז ןוא ׳םערא ןוא ןײלק ןבילבעג טאטש יד זיא

 רעד רעביא ןעװעג ץלא זיא םע ןוא .ןעװעג זיא יז יוז ׳ןראװעג טיוב

 ןוא ןאמ א ןשיװצ טײהרענעגראבראפ ןראװעג ןוטעגפא זיא סאװ ׳דניז

 ײב טריפעגנײא טשינ זיא סע ליואװביוא ןוא .הלגע־לעב א ןוא בײװ א

 עגנױ ןגעלפ ,תעדל ומצע דבאמ א ןופ רבק ןפיוא ןטעב ןעמוק וצ ןדײ

 ףיוא ןקערטשםיוא ךיז ,תובא־רבק ףיוא ןעגגאגעג ןענעז םאװ ,ךעלבײװ

 ןוטעג הליפת ןוא טנײװעג ןבאה ײז ןוא ,טיולפ ןרעטגיה דרע לגרעב םעד

 רעד ןופ המשנ רעד ראפ ײם ןוא תוחפשמ ערעײז ןוא ךיז ראפ ײס

 ־ זיב ןבילבעג זיא גהנמ רעד ןוא .לדנענג תב עםיל רעטלכיורטשעג

 .גאט ןקיטנײה םוצ





 םענערױבעג-טשינ א זופ דוב־גאט א





 ןטבצײרד םעד קיטײרפ ♦טשיג טערט יפ ואװ /טשינ ןעייג ןשטבעמ ואװ

 ןיא /ךשוח ירה יד רעטניה /טכאב ןוא גאט ןשיװצ /שדוח ןטנצײרד ןופ

 ״רנבל רעטפושיכראפ א ןופ ןײש רעד ײב /סאלש סיאדמשא םײב ,דלאװ ןטסיװ

 ,קילג םאד טאהעג באה ׳תורוש עקיזאד יד ןופ רעבײרש רעד ׳ךיא

 .ןראװעג ןריובעג טשינ ןיב ךיא :טגזיוט ןעצ ןופ םענײא טפערט םאוו

 ענײז ןופ ןוא ׳ןנוא־ישעמו ןוטעג טאה ,רוחב־הבישי רעד ׳עטאט ןײמ

 ,טפול־בלאה ,חור־בלאה ,דש־בלאה :ןראװעג ןפאשאב ךיא ןיב ןעמיוז

 ־רעדעלפ א ןופ לגילפ טימ ןוא קאב א ןופ רענרעה טימ ,ןטאש־בלאה

 .ןלזג א ןופ ץראה א טימ ןוא ישא־בר־רב־רמ א ןופ חומ א טימ ,זיומ

 ןוא םנמיוק ןיא ףײפ ךיא .האירב ןײק טשינ ןוא האירב א אי ןיב ךיא

 ףיוא טכאנראפ קיטײרפ ךיױ פאט א רעביא רעק ךיא ;דאב ןיא ץנאט

 ןופ טמוק ןאמ רעד ןעװ ,לבײװ רשכ א ףירט ךאמ ןוא ,ךיק רעשינצבק א

 גנױ א ןעװ לאמנײא .ךעלקיטש עשיגצל ןוטוצפא ביל באה ךיא .געװ

 ךיא באה ,לוש ןיא השרד עטשרע ןײז ןטלאהעג לודגה תבש טאה לבר

 ץיפש ןיא ונרומ־הרומ םעד ןםיבעג ןוא גילפ א ראפ טלעטשראפ ךימ

 טלעטשעגפיורא ךימ באה ךיא ראנ ,טגאיעגקעווא ךימו טאה רע .זאנ

 ךימ טנאה יד טקערטשעגםיוא טאה רע .רעיוא ןײז ןופ לפעל ןפיוא

 ־מורא ןוא ןרעטש ןכיוה םעד ףיוא ףיורא ןיב ךיא רא :,ןבײרטראפ וצ
 ןוא טנשרדעג טאה רע .ןעלקניװ עשינבר עפיט יד ןשיװצ טריצאפשעג

 ־ײנ רעד יװ ןרעה וצ האנה א טאהעג באה ךיא .ןכאטשעג באה ךיא
 ־ראפ טאה הארוה־רתיה ןטליקעגםיוא־טשינ םעד טימ ןדמל רענעקאבעג

 זיא׳ר םאװ ,םיקםופ ןוא תורמג יד• ןםעגראפ ןוא תורצױ יד טשימ

 םיאנוש יד ,םיתבה־ילעב יד ןבאה ,יא .לברא ןופ ןטיש וצ ןעװעג טײרג

 ־עג םיא טימ ךיז ןיציבר יד ׳ טאה ,יא !תבש־גנוע ןא טאהעג ,ענײז
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 םענעריובעג־טשינ א ןופ ךוב־גאט א 254

 תקולחמ׳ם ןעגנאגרעד זיא טײװ יוזא !םטכאנ וצ תבש םענעי טגירק
 ןײק ןײז טלאװעג טשינ טכאנײב חםפ טאה יז זא, בײװ ןוא ןאמ׳ ןשיװצ
 ביוא ןוא ׳ןײרא טעב ןיא טזאלעגניירא טשינ ,הליחמפ ,םיא ןוא הכלמ
 טאה ,ןרעװ ןפאשאב טלאזעג םלאמאד דארג לראפ רעד ןופ טאה חישמו

 ,םעדיוב א טזאלעגםיוא ןופרעד ךיז

 ןוא גנאל שפיה זיא ,ןבעל וצ באה ךיא םאװ ,טײקיבײא יד תמחמ
 ןיד ןײק ןוא ,טשינ ךיא באה ,םינב־לודיג־רעצ רעדא ,הסנרפ־תוגאד ןײק
 ליואװ טלעפעג׳ם םאװ ךיא וט ,טשינ ךיוא ךיא ףראד ןבעגפא ןובשחו
 ײרד ןוא ,הװקמ ןיא ןקוקרעטנוא וצ־טנװא םוק ךיא .ןגיוא ענײמ ןיא
 יד וצ וצ ךיז רעה ןוא טײל עמורפ ןופ םירדח־ףאלש יד ןיא םורא ךימ
 עדמערפ ןענעײל וצ ביל בא׳ד ךיא .בייװ ןוא ןאמ ןשיװצ תולק תוחיש

 ןײמ טימ .ךעלפינק עשרעבײװ ןיא ךעלדנער יד ןלײצ וצ ןוא וױרב
 ,םנבראשו יד רעטניה ןופ ןשיגעטכארט יד ןרעהרעד ךיא ןעק רעהעג ןפראש

 ךיא ןאק ,שיפ א יװ םוטש ןיב ןוא ליומ ןײק טשינ באה׳כ ליואװביוא ןוא
 ־ביוא ,פיר רעטעביז רעד ןיא ,ףראד׳כ ןעװ ,ןגאזניירא ןושל־םוטש ףיוא
 .ךעלהבנג ענײלק ןכאמ וצ ביל ךיא באה ,טלעג ןײק טשיב ףראד׳כ ליואװ

 ײז ײב ףיוא דניב ןוא רעדײלק עשרעבײװ ןופ סעקליפש םיורא עבגג ךיא
 ןריולראפ זאל ,ןריפאפ עקיטיוב ףראװראפ ךיא .ןפונק ןוא ןפײלש
 רענײא .ליפשײב א זיא טא .ןםיעכהלוצ ערעדנא ךאנ פא וט ,תואװצ ןרעװ
 ־לעב א ןוא ןםחי א ,ןדמל א ,לאיטלפ ׳ר ,רעציזאב־טוג רעשידײ א
 דרע יד ,ןקלעמ טרעהעגפיוא ךיז ןבאה יק יד .דרױ א ןראװעג זיא ,הקדצ
 טאה ץלא ,קיגאה ןגײל טרעהעגפיוא ןבאה ןעניב יד ,רעגאמ ןראװעג זיא
 ןעזעג טאה דײ רעד יװ יוזא .פארא רעטופ רעד טימ ןײג ןעמונעג
 גאז א ךיז וצ רע טאה ,ןראװעג טלקנוטראפ םיא זיא לזמ׳ם זא ,שוחג
 טאהעג טאה׳ר י ו ייוזא .ןאמערא ןא ןבראטש ףראד׳מ ,ונ ,אלימ :ןוטעג
 ־רעל טצעזעגקעװא ךיז רע טאה ,למילהת א ןוא הגיגח ארמג א טוג ןיא
 גנאל יװ .חקל ׳הו ןתנ ׳ה :טכארטעג ןוא םילהת ןגאז ןוא ארמג ןענ
 ,ןזאלםיוא ךיוא ךיז טעװ סאד זא ןוא ,ןםע ךיא לעװ ,טיורב ןײז טע׳ס

 .רעזײה יד רעביא ןײג ןוא עבראט א ןעמעב וצ טײצ לאמעלא זיא

 טאה בײװ׳ס ןוא ,עשעפ־ענירג ,בײװ א טאהעג דײ רעד רעבא טאה
 ןענאטשעגוצ יז זיא .רידא ריבג א ,ץעג ׳ר ,רעדורב א עשראװ ןיא טאהעג
 דע ןעמוק טםעװ וד זיב טםטראװ ןוא וטםציז םאװ ,ןכתיה :ןאמ םוצ
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 יװ ׳םענײד דעגאװש םעד ,םיא גאז ןוא עשראװ ןײק ראפ ? םחל רככ
 ןײק זעװעג טשינ דײ רעד רעבא זיא !םיקםע ענײד טימ טלאה׳ם
 ׳טאג ביוא !ןשטנעמ: ןופ תובוט ןײק טשינ ליװ׳כ :רע טגאז ׳רעראנש
 ןײז ןופ ןבעג ןײלא רימ רע מעװ ׳הסנרפ ןבאה לאז׳כ ׳ליװ ,רע טגאז

 ,ןצבק א ןײז לאז׳כ ,טרעשאב זיא סע ביוא ןוא ,טנאה רעלופ ןוא רעטײרב
 םאמ ןײנ רעבײװ רעבא ךאד ןבאה .ךיז ןײז הזבמ םאד טםיזמהא זיא

 םעד רעביא טדערעג גנאל יוזא יז טאה ,לגאנ ץיפש ןפיוא הנומא ןוא דײרי
 רעד ,רוציקב .טרבדעגרעביא םיא טאה יז זיב ,טקינײפעג םיא ןוא ןאמ)
 ־דײװ ענעםיבעגפא יד טימ רעטופ ענעכארקעגםיוא׳ם ןוטעגנא טאה דײ
 ןופ ןוא ,ץיװײר ןײק ןראפעג זיא םאװ ,דיוב א ןיא ןםעזעגנײא זיא ,ןעל
 ןפעלש ךיז טפראדעג טשרע ןעמ טאה ןילבול ןופ ןוא ,ןילבול ןײק טראד

 .עשראװ ןײק ןתעל־תעמ

 טאה ךאװ עפאנק א .עהעװש א ןוא עטײװ א ןעװעג זיא העיסנ יד
 יוזא .רעזײה־ראפנײא ןיא טקיטכענעג ,ןדיוב ןיא טרעגלאװעג ךיז רע
 ןענעז ןגעװ יד .סנגער ןסאגעג ןבאה ,תוכום ךאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ם יװ

 ךייז לטרעפ ײרוד ןבאה רעדער יד ןופ ןכירפש יד ,טצײלפראפ ןראװעגי
 ־ראװ רעד :ץרוק השעמ עגנאל א ןבאמו וצ .עטאלב ןיא טעשטפאטעג
 ןםיבעג ןוא טגאלקעג ךיז ןוא טמוירקעג ךיז טאה ,ץעג ׳ר ,ריבג רעװעש
 ,ןבוזפא ןײא ןיא ךיז ןטלאה םיבורק זא ,םעד ןגעװ טדערעג ןוא דראב יד
 ףום םוצ .עלעקעטש־סשטײב־סדרעפ־יק ,דצ םבײװ ןופ ןוא דצ ןײז ןופ
 טרעדנוה ףניפ ןופ טאנקנאב א ןעמונעגסיורא ןגעװטםעדנופ רע מאה
 טנגעזעגפא םיא ןוא רעגאווש ןטמעראראפ םעד טגנאלרעד ןוא םיניודליג

 ,ץפיז א טימ ןוא לכײמש א טימ ,ךעלדמערפ־בלאה ןוא ךעלטנײרפ־בלאה
 ךאנ .ךעלטנײרפ ראג רעטסעװש יד ןםירג לאז רע ,טגאזעגנא םיא ןוא

 ,שײלפ ןוא טולב ןגײא ,רעטםעװש א זיא רעטסעװש א ,ןעמעלא

 ףניפ ןעװעג טרעװ זיא םאװ ,לריפאפ םאד דרױ רעד ןעמונעג טאה
 ענעשעק־םעזוב ןיא טפוטשעגגיירא ,טגײלעגנײא סאד ,מיניודליג טרעדנוה
 ־עגםיוא זיא׳ר סאװ ,תונױזב יד ,תמא .םײהא ןראפ טזאלעג ךיז ןוא
 .םיניודליג טרעדנוה ףניפ לאמ ףניפ יװ רעמ ןעװעג טרעװ ןענעז ,ןענאטש
 טײצ א ןוא דובכ ןופ טײצ א אד אמתסמ זיא׳ם ? ןוט ןעמ ןעק פאװ רעבא
 יד ןוא רעבירא טאהעג ןיוש ןענעז תונױזב יד ,םנטײװצ .תונױזב ןופ
 ־עג טאה׳מ ןוא םעזוב ןיא ןגעלעג ןענעז םיניודליג טרעדנוה ףניפ
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 ןוא דאד םעד ןטכירראפ ןוא ןגיצ ןוא דרעפ ןוא יק ןפיוק ײז ראפ טנאק
 ןוטפיוא טנאקעג ןטײצ ענעי ץלא טאה׳מ םאװ ךעםײװ ןוא ׳רעײטש ןלאצ
 םלאמאד ןיב׳כ) ײברעד ןעװעג דארג ןיב דיא יװ יוזא !ןומטמ אזא טימו
 םאװ :ןוטעג גאז א םיא וצ ךיא באה ׳(דראב ןײז ןיא יולפ א ןעװעג
 יוזא טשינראג זיא עשעפ־ענירג ,ןבעל׳כ ?לאיטלפ ׳ר ,ריא טגאז
 ,זיא׳ס — ,טרעפטנעעג רימ רע טאה — ,ללכה ,אלימ ,ונ !עגושמ
 טלאװעג ןעמ טאה רשפא ?טםײװ רעװ .ןראװעג רזגנ יוזא ,םינפא
 לזמ׳ם טעװ ןא טציא ןופ ןוא ,דניז א ראפ ןעמוקפא לאז׳כ ,למיה ןיא

 . . . ?ןענײשפיוא רעדיװ

 ײנש רעטכידעג א ןלאפעגנא זיא העיםנ רעד ןופ טכאנ עטצעל יד
 ןיוש טאה לאיטלפ ׳ר .טסארפ א טלעטשעג ךיז טאה ךאנרעד ןוא
 זיא רע .ןטילש א ןעגנודעג ראנ ,ןגאװ ןײק ןיא ןראפ טנאקעג טשינ
 ,געװ ןטיױו ןופ רענעכארבעצ א ,רענעריורפעגכרוד א טוג ןיא ןעמוקעגנא
 .בוטש ןיא ןײרא ךײלג זיא רע .רעטרעטאמעגםיוא ןא ןוא רעקירעזײה א

 ־אװעג ךיז ןוא פאט־רעײפ א ײב ןסעזעג זיא ,עשעפ־ענירג ,בײװ םאד
 ײװ :ןוטעג ײרשעג א יז טאה ,ןעזרעד םיא טאה יז ןעװ .טמער
 !ןײרא דרע׳רד ןיא ןעמ טגײל םרענעש !םיוא טםעז וד יװ ,רימ זיא

 טנאה יד טקעטשעגניירא לאיטלפ ׳ר טאה ,רעטרעװ עכלעזא טרעהרעד
 ךיז ןוא טגײלעגפיוא םע ,לריפאפ ענירג סאד ןעמוונעגםיורא ,םעזוב ןיא
 סאד ןבעגעג ריא ןוא !ןא ךיד םע !עקינײד׳ם רידאנ :ןפורעגנא
 זיא עשעפ־ענירג .םדו רשב תנתמ םעד ,קנאשעג עטעראנשעגםיוא
 ־רעד ןוא קיטעמוא ןראװעג ריא זיא דלאב ןוא ךעלײרפ ןראװעג לײװ א
 וליפא ךימ באה׳כ ,ונ ,אלימ .ןראװעג טמיורעגפיוא רעדיװ יז זיא ךאנ
 טרעדנוה ףניפ ראנ — ,טגאזעג יז טאה — ,רעטנזיוט א ףיוא טכירעג

 ... !םופ וצ טשינ ךיוא ןעײג םיניודליג

 א ןוטעג ךיא באה ,רעטרעװ יד טגאזעגםיורא טאה יז יװ יוזא ןוא
 סעשעפ־ענירג ןא ןגאלשעגנא ךיז ןוא דראב םלאיטלפ ׳ר ןופ סיורא ילפ
 טאה ענעדײ יד זא ,טעפמויא אזא טימ ןעשעג זיא ץלא םאד ןוא ,זאנ
 ןוא ,פאט־רעײפ ןיא ןגיולפעגנײרא זיא׳ס ןוא לריפאפ׳ם טזאלעגסיורא
 יולב ןוא ןירג א טאה ,״יוא״ ןוט ײרשעג א טנעקעג טאה יז רעדײא ךאנ
 ףניפ יד ןופ ןוא ,שאה ירואמ ארוב טכאמעג ,ןטכיולעגפיוא לרעײפ

 .שא לפײה ןײק ןבילבעג טשינ וליפא זיא םינודליג טרעדנוה
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 םאװ ןוא טגאזעג טאה רע םאװ ,ןלײצרער ךײא ךיא לאז םאװ וצ
 ןיב ךיא .דארב ןיא יװ ןלאפראפ ןעװעג זיא׳ם ? טרעפטנעעג טאה יז
 זיב ,גגאל יוזא ןבילבעג טראד ןוא דראב םלאיטלפ ׳ר ןיא ןײרא קירוצ
 .הנידמ רעד רעביא טזאלעג ךיז ןוא עבראט א ןעמונעג ״רליחמב ,טאה׳ר

 ואװ ,םײװ ײג !לזמחםילש ןופ ףיולטנא ײג !יולפ א גגעה ײג
 . . . !טציז חור רעד

 ,יאדמשא טלײצרעד ןוא ריעש־רה םוצ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעװ

 ־רעביא ןוא רעיוא םײב יצ א ןוטעג רימ■ רע טאה ,ןוטעגפיוא באה׳כ םאװ
 יוזא טכאלעג רעבירעד טאה יז ןוא ,תיליל בײװ ןײז השעמ יד טלײצרעד
 ,לוק־רעדיװ םעד ןופ טלאשעג טאה רבדמ:יד זא ,ןםאלעגםיוא ןוא ךיוה

 לענש א ןוטעג רימ טאה ,ארחא־ארטם רעד ןופ ןיגינעק יד ,ןײלא יז ןוא
 :זאנ רעד ןיא

 רימ וצ טגאזעג יז טאה — !לדש קידהשקשינ א ראג טםיב —
 .םיעותעת־םישעמ ןוטפא לאמא ךאנ טםעװ —

 ־טניה ןופ דלעפ א ףיוא ,ןזײא _ דרע יד ןוא רעפוק זיא למיה רעד ואװ
 לםיש א ןיא ,טסימ לגרעב א ףיוא ,אםכה־תיב א ןופ הברוח א ןיא ,ןעמאװש
 ,תבט־תפוקת ןיא ןלאפעגםיוא זיא סאװ ,םטכאנ־וצ־תבש א ןיא ,אנד א ןא

 ןמא ,טכאדעג־טכאנ־ןגעק־טשינ ןוא טכאדעג־אד״טשינ ןוא טכאדעג״טנײה״טשינ
 .הלם

 .ןראװעג םײוקמ ןענעז ,תיליל ,עטנראה ןײמ ןופ תואיבנ עשלאפ יד
 ךיא .וצרעד רכז א ןוא ,דש א ראנ ,לטערש ןײק טשינ רעמ ןיב ךיא
 ןוטגא ןוא שטנעמ א ןופ טלאטשעג םאד ןדײלקנא טײצ רעדעי וצ ןאק
 ־ראפ ךימ ןאק׳מ ,תמא .ןגיוא יד ןדנעלבראפ ןוא תונצל ןכאמ ןוא ןדאש
 ענײלק יד ?הלבק ןטײצ עקיטנײה ןאק ןעװ רעבא .םש א טימ ןבײרט
 ערעײז .לדײװ ןפיוא ץלאז ןטיש רימ ןגעמ ךעלמש־ילעב יד ןוא ךעליבר
 ןשינעכערפשפא ערעײז ןופ ןוא ריפאפ־רצי־רשא רימ ראפ ןענעז תועימק
 א ןיא ךיא באה ײז ןופ םענײא טשיג .ןכאל וצ זיולב רימו ךיז טםולג
 רעדא ,עקלמראי רעד ןיא טיוקםלװײט קיטש א טזאלעגרעביא םאפש

 .דראב רעד ןיא ןטלאק א ןטכאלפראפ ראג םיא
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 לװנמ א ׳םידש ןשױוצ דש א ןיב׳כ .מיעותעת םישעמ פא וט׳כ ׳אי
 טלעטשראפ ךימ ךיא באה ׳טכאנ־הנבל א ןיא ,טלמחנא .םילװנמ ןשיװצ
 ןראפעגנא זיא דלאב .געװ ןפיוא ןגעלעג רימו ןיב ןוא ץלאז לקעז א ראפ
 ןפיוא ןדאלעגפיורא ךימ רע טאה ״ררוחס קאז א ןעזרעד .הלגע־לעב א
 ןעװעג ךיא ןיב רעװש ? רקפה ןופ ןפאכ טשינ םאד ליװ רעװ .ןגאװ
 םאד רעיש ךיז טאה ץראה־םע רעד ןוא ,ײלב יװ ראנ ,ץלאז יװ טשינ
 טאה ,רופ רעד ףיוא ןעװעג ןיוש ןיב׳כ ןעװ .ןםירעגפא טשינ ץראה
 ,טאה רע .קעל א ןוטעג ןוא קאז ןופ ליומו׳ם ןדנובעגפיוא הלגע־לעב רעד

 ןיב לאמא טימ .רעקוצ רעדא ,ץלאז ךיא ןיב יצ ןםיװ טלאװעג ,םינפא
 .טורעג ןבאה ןדײ יד ואװ רימ רע טאה טקעלעג ןוא בלאק א ןראװעג ךיא

 ךעבענ רע זיא ,לדיױו ןרעטניה בלאק א טקעל רע זא ,ןעזרעד טאה׳ר ןעװ
 .ןרעטיצ ןביוהעגנא םיא ןבאה םיפ ןוא טנעה .ןראװעג ןקארשרעד קראטש

 ץעגרע ךיא ןיב ואװ — ןוטעג גאז א רע טאה — ? אד ךיז טוט םאװ
 לגילפ יד טימ שטאפ א ןוטעג ךיא באה לאמא טימ ?טלעװ רעד ןיא
 ןעמוקעגמײהא זיא הלגע־לעב רעד .רעלדא ןא יװ ןגיולפעגקעװא ןיב ןוא
 א טימ ןוא עימק א טימ םורא טציא ןיוש ךיז טגארט רע .רעקנארק א
 ןטיוט א יװ ןפלעה םיא טע׳ם ראנ, ,ןיטשרוב םענעכארפשעגפא קיטש

 .םעקנאב

 טלאטשעג ןיא ,ןיברוט לטעטש םעד ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב טלמונא
 ךיא .סנה לעב ריאמ ׳ר ראפ ןעלמאז םורא טראפ סאװ ,חלושמ א ןופ
 ־עקשופ־הקדצ ענעכעלב טנפעעג ,בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעגמווא ןיב
 ,ץנימ לסיב׳ס ןעמונעגםיורא ןוא ,ןריט יד ףיוא ןעגנאהעג ןבאה םאװ ,ךעל

 ןפארטעג ךיא באה בוטש א רענײא ןיא .תוטורפ ענעבירעגפא בור׳ס
 ןענעז עמאמ־עטאט ןײק .ןװיוא־קאב ןטצײהעגנא ןא ךאװ רעד ןטימ ןיא
 ־םלוע ןפיוא ןעװעג עדײב ןיוש ןענעז ײז .ןעװעג טשינ זיוה םעד ןיא
 ןרעה טגעמעג ןיוש טאה׳ז) ןראי יד ןיא דיומ א ,רעטכאט יד .תמאה
 ןוא ,םירוחב־הבישי יד ראפ ךעלצעלפ־םאלפ ןקאבעג טאה ,(ןליפש
 טימ ,עקיד א ,ענײלק א ןעװעג זיא יז .ןעװעג םנרפמ ךיז יז טאה ןופרעד
 רעד ןיא תמחמ .סע־ןעמ־טסײה־יװ ןרעםערג א ךאנ ןוא ןטסירב עםיורג
 ,קילעקעיפ רעשפיה א ןעװעג טראד זיא׳ס ןוא םעראװ ןעװעג זיא בוטש

 ,ןלאפעגנײא רימ זיא ,ןאמ ןוא עלעביצ טימ טקעמשעג ןבאה ךעלצעלפ יד
 רענעםעזראפ רעד טימ ןבאה וצ הנותח לםיבא םורק טשינראג זיא׳ם זא
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 יד טימ טמעקעצ ׳תואיפ עטיור יד טלזײרקעגנא באה ךיא .המותי
 ־עג ןוא זאנ ענעריורפעגוצ יד טצײנשעגםיוא ,לדרעב׳ס רעגניפ
 ריא באה׳ב ׳טראװ א ראפ טראװ א .סעומש א דיומו רעד טימ טפאכ
 ־ראפ רעםיורג ןײק .רעדניק ןא ןמלא ןא ונילע־אל ןיב׳כ זא ׳טלײצרעד
 טימ עלעבראט א טגנעה ןטק־תילט ןרעטניה רעבא ׳טשינ ךיא ןיב רעניד

 .םיניודליג טרעדנוה עכעלטע

 גאז .יז טגערפ — ?ןבראטשעג זיא בײװ׳ם זא ,גנאל ןיוש —
 זיא סאװ :יז טגערפ .ראי ײרד ןײז טעװ תינעת־רתםא :ריא ךיא
 יז טעז .ײברעד ץכערק ןוא ׳טעפניק א ןופ :ךיא גאז ? ןעװעג ריא
 טראװ ליבסנאמ רעכלעװ םוראװ ,ןאמ׳ רעײרטעג א ןעװעג ןיב׳כ זא ׳ןיוש
 .ךודיש א טרעװ׳ם — רוציקב ? ענעדײ א ךאנ ראי ײרדי עפאנק םעפע

 ריא ראפ ףיונוצ טמענ׳מ .המוותי יד ןגראזראפ ןליװ רעבײװ עשיטאטש
 העדמעה ,רעכעלײל ,רעכוטגאה ,רעכוטשיט טגנערב׳מ .רעײטשםיוא ןא
 הפוח יד ןעמ טעװארפ ,הלותב א זיא יז יװ יוזא .סעקטײמ ןוא ךעלטפאק
 הװצמ׳ם טצנאט׳מ ןוא קנאשעג־השרד ןעמ טיג ךאנרעד ןוא ,ףיוה־לוש ןיא
 ־ףאלש ןיא קעװא יז טריפ׳מ ןוא הלכ יד סיורא טעבנג׳מ ןוא לצנעט
 !לזמ טימ ןײז לאז׳ס .ךיוא ךימ ןעמ טריפ ךאנרעד דלאב .לרעמעק

 !תירב א ףיוא םשה־הצרי־םא — .רימ וצ רעריפרעטנוא יד ןגאז

 .ערעטצניפ א ןוא עגנאל א זיא טכאג יד .ךיז ןעײגעצ טסעג יד

 ןיא יװ ,רעטצניפ ןוא ,ןוױוא ןא ןיא יװ ,םעראװ זיא לרעמעק־ףאלש ןיא
 ־רעביא רענעכופ רעםיורג א רעטנוא טעב ןיא ןיוש טגיל הלכ יד .םירצמ
 .ןטרעשאב ריא ףיוא טראװ ןוא (טקילפעגנא ןײלא ךופ םעד טאה יז) קעד

 ־טםוה ,םישובלמ יד םיוא טשרמוולכ וט ,תוכשח ןיא םורא ךימ עראפ ךיא
 .יז ךיא גערפ — ? דימ טסיב .ןײלא רימ וצ סעפע למרומ ןוא רעטנוא
 ,םולשה הילע ,ענעי ,ךיא גאז ,טםײװ .יז טרעפטנע— דימ יוזא טשיג

 ׳שינ דער . .. עכאװש א ןעװעג ךעבענ . .. דימ ןעװעג לאמעלא זיא
 רעטוג א ןײז יז לאז •— .בײװ ןײמ ןא ךיז טפור — ריא ןגעװ טציא
 ־רעד ׳שיג רעװ ראנ ,ךיא גאז ,ןלײצרעד סעפע ריד ליװ׳כ . . . ץילמ
 ־ראפ יז טאה ,טעב־ןטיוט ןפיוא ,ןבראטשעג זיא יז רעדײא .ןקארש
 הנותח טשינ לאמינײק רעמ לע׳כ זא ,ףכ־תעיקת ןבעג ריא לאז׳כ ,טגנאל
 ,עטלמווטעצ א בײװ ײנ ןײמ טגערפ — ? ןבעגעג טםאה וד ןוא ,ונ .ןבאה

 .ערמ־ביכש ןײק ןײז רעצמ ׳שינ ראט׳מ ?טאהעג ךיא באה הרירב א
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 .ןירעקעב־ךעלצעלפ יד רימ וצ טגאז — !הלאש א ןגערפ טפראדעג טסאה
 טסאה ,עשז־סאװ ?רעירפ טלײצרעד ׳שינ רימ וטסאה םוראװ —
 !הלילח ... ? ןגרעװ ןעמוק ׳שינ ךיד לאז יז — ךיא גערפ— ארוןג

 ׳שינראג ןופ באה ךיא ?קידלוש ךיא ןיב סאװ — יז טרעפטנע —
 !טסואװעג

 וטסיב סאװראפ ׳יוא .זײא יװ טלאק ןיב ןוא טעב ןיא ןײרא םוק ךיא
 .ךיא גאז — ? סאװראפ ןסיװ טסליװ .בײװ ןײמ טגערפ — ? טלאק יוזא

 יװ ײס טרעה רענײק .ןעמויורנײא ריד ךיא לעװ ,רעיוא סאד רימ ביג —
 טנעװ יד :לטרעװ א אד זיא׳ם .עטרעדנואװראפ א יז טגאז — טשינ ײם
 ךיא ןוא רעיוא םאד וצ טגיוב יז .קירוצ ךיא גאז — !ןרעיוא ןבאה
 ־טערב יד .ףיוא ךיז טצעז ןוא רעטיצ א טוט יז .ןײרא ײפש א ריא וט
 טמענ קאז־יורטש ןיא יורטש סאד .שזא ןעפיךקם טעב־קנאב ןופ ךעל

 .ןקאנק ןוא ןעשרוש
 א ראפ סאד זיא םאװ — יז טפור — ? ןוטעג וטסאה םאװ —
 טוט יז .ןעכיכ ןוא ןכאל ןא ךיא ביוה ,ןרעפטנע וצ טאטשנא ? המכח
 טשינ ,לגנײ שיראנ א ראפ טםאפ׳ם ? וטסכאמ קיטש ערע׳םאװ :גאז א
 ןײק טשינ ןיב׳כ זא ,וטםײװ ןענאװ ןופ .שטנעמ םענעםקאװרעד א ראפ
 קאב א ןוא ,לדרעב א טימ לגנײ א ןיב׳כ — .ךיא גאז — ?לגנײ
 .רעדיולפ — ןרעדיולפ טסליװ ,יז טגאז ,אלימ ,ונ .לדרעב א ךיוא טאה

 .טכאנ עטוג א

 רימו ןגיל ליױו א .טנאװ רעד וצ םינפ ןטימ םוא ךיז טרעק יז ןוא
 .שײלפ ןבארג ןיא פינק א ריא ךיא גנאלרעד ךאנרעד .ליטש עדײב

 פינק אזא ןפור ךעלגנײ־רדח .רעקידלגאנ א ,רעפראש א פינק א זיא םע
 ביױו ןײמ .פיר רעטעביז רעד וצ םיא ןופ טײגרעד׳ם .עלעדיפ א —
 :ײרשעג א טוט יז .ריא טימ ךיז טלסײרט טעב סאד ןוא ףראװ א ךיז טוט

 זיא ײװ ... ? םאװ ,ךימ וטספײנק םאװ . . . ? םאװ רעדא ,עגושמ טםיב
 . . . !ןלאפעגנײרא ןיב ךיא טנעה ערע׳סאװ ןיא ,רימ

 רעטנלע ןא ןופ לוק א ,לוק קירעזײה א טימו ןענייװ ןא טביוה יז ןוא
 ךאנרעד ןוא ,גוױז א ףיוא טראװעג ראי קיםײרד רעביא טאה םאװ ״דמותי
 .ןראװעג ןעמונעגרעביא טלאװ ץראה סנלזג א .דש א וצ ןלאפעגנײרא
 .רערט א ןסאגראפ טכאנ רענעי ןיא טאה ןײלא לוכיבכ זא ,רעכיז ןיב׳כ

 .דש א טבײלב דש א רעבא
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 םוצ קעװא ןוא בוטש ןופ םױרא ךיא ןיב ,גאט ןראװעג זיא םע יװ יוזא
 זיא רע .טנרעלעג ןוא ןםעזעג ןיוש זיא ,קידצ א דײ א ,בר רעד .בר
 טגאז — !דײ א אבה ךורב .ןעזרעד ךימ טאה׳ר ןעװ ,ןראװעג ןקארשרעד
 ־מערפ א עקאט ןיב׳כ ,ךיא גאז ,שטײטם ? ירפ יוזא םעפע םאװ — .רע
 ־עג טשינ טאטש יד רימו טאה הנוז ןײק רעבא, ןצבק א דײ א ןוא רעד
 .רעטרעטיצרעד א בר רעד טגערפ — ? הנוז א !ןבעג טפראד

 .ךיא גערפ — ?םילותב ןײק טשינ טאה םאװ ,דיומ א זיא ןעד םאװ

 .ןיציבר יד ןקעװפיוא טײג ןוא בוטש־ןיד־תיב ןיא ןציז ךימ טזאל בר רעד
 ןוא (רעםאװ־לגענ ןםיגוצפא וליפא טםעגראפ) ןא ךיז• טוט ןיציבר יד
 ןיציבר רעד טימ ןעמאזוצ רעבײװ לטניב א .תונכש עכעלטע ףיוא טקעװ
 .ךעלײל םאד ןזײװ טםײה׳מ .ןײז־שרודו־רקוח בײװ ןײמ וצ קעװא ןעײג

 ...!ןםיװ טאטש יד ףראד ,דניז א ביוא .תחדנה ריע ןײק טשינ זיא ןיברוט

 דימ באה׳כ זא ,טרעװש יז .ןרערט ערעטיב טימ טנײװ בײװ ןײמ׳
 זא ןוא רענעגושמ א ןיב׳כ זא ,טהנעט יז .טרעטנענרעד טשינ ריא וצ
 רעביױו יד רעבא ,ןײרא רעיוא ןיא ןגיפשעג ריא ןוא טפײנקעג יז באה׳כ
 ,בר םוצ לבײװ ענעקאבעג־ײנ םאד טגנערב׳מ .פעק יד טימ ןעלקאש

 רעבײװ םיורא ןקוק רעטצנעפ עלא ןופ ןוא טאטש רעד רעביא יז טריפ׳מ
 טגאלק בײװ ןײמ .ןשטנעמו טימ לופ טרעװ בוטש־ןיד־תיב יד .ןדיומ ןוא
 טשינ לאמנײק יז טאה ליבםנאמ םוש ןײק זא ,טרעװש יז .טרעמאי ןוא
 טזײװ ןוא יז טגאז — !ףרוטמ א זיא׳ר .טשינ ךיוא,ךיא .טרירעגנא
 .ףרוטמ א ךיא ןיב ,הנוז א זיא יז ביוא :הנעט ךיא רעבא .רימ ףיוא

 רע לאז ןוא ראטקאד א וצ ןריפקעװא יז ןעמ לאז ,ךיא ףור ,אברדא
 טגערפ — ? ראטקאד א ןיברוט ןיא ןעמענ ןעמ לאז ואװ .ןײז קדוב יז
 טלעװ יד !ןילבול ןײק ןריפ יז ןעמ לאז ,ךיא גאז ,יוזא ביוא .ךימ ןעמ
 .. . ןליופ בלאה ןרעדורפיוא לע׳כ — .ךיא ײרש — !רקפה טשינ זיא

 להק זיא םאװ ,שטײטם . . . !תוצרא עברא דעו םוצ להק ןפור לע׳כ
 !הזל הז םיברע לארשי לכ .להקה שאר רעד ךימ טגערפ — ? קידלוש

 זא ,ןראװעג טרעהעג םאד זיא ואװ — .ארמג א טימ ךיא רעפטנע —
 ןלאז םירוחב־הבישי ןוא םישולש יד רעביא זיב דיומ א ןציז ןזאל לאז׳מ

 ?ךעלצעלפ ריא וצ ןפױק ןעמוק

 ,ךיוא הםנרפ רעד ןופ ןכאמ לת א ריא ליװ׳כ זא ,טעז בײװ ןײמ

 ־עג רעכיז ךימ טלאװ יז .ןטםיופ עטלײבעג טימ ןגעקא רימ יז טפיול
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 וט — ׳ןיוש טעז ריא ׳ןדײ ׳ונ .קירוצ טשינ.יז טלאה ןעמ ןעװ ׳ןגאלש
 ןוא טעז םלוע רעד ןוא ? זיא םאד הרוחם א ראפ םאװ — ׳ףור א ךיא
 רעד ׳רוציקב .יז טשינ ׳טכערעג ןיב ךיא זא ׳עלא ראפ ראלק טרעװ׳ם

 ןוא תורוש ףלעװצ יד ריא טיג !ןדײ ײב טג א אד זיא׳ם ;טגאז בר
 טאהעג באה׳כ רעבא ׳ךיא גאז ׳ןטג יז ךיא ליװ יאדװא .רוטפ טרעװ
 ...!םיניודליג טרעדנוה עטוג טםאקעגפא ךימ טאה הנותח יד .תואצוה
 ־עגנא ךעלצעלפ עריא ןופ טאה בײװ ןײמו .שינעגניד א ןא ךיז טביוה׳ם
 ןשארג א טגײלעגפיונוצ ׳םיניודליג קיצעביז ןוא עכעלטע זיולב טלמאז
 — טאה יז לפיװ ןעמענ לאז׳כ זא ׳ןײרא ךיז טגײל להק .ןשארג א וצ

 ־השרד׳ם ןפיוקראפ ׳ךיא גאז ׳יז לאז .טראפשעגנײא בײלב ךיא רעבא
 . . . !וצ ץלא רימ ײב טמענ :ײרשעג א טוט דיומ יד ןוא .קנאשעג

 יד ייב םיר א ךיז טוט יז ןוא ... ! םירעדעג יד םיורא רימ טםייר
 וד ואװ ןגעלעג ךיא טלאװ יאװלה ׳עמאמ ׳יוא ;ןפור טמענ ןוא ןקאב
 ׳טםיופ א טימ ץעז א טוט ׳שיט םבר םוצ וצ טפיול יז ןוא ... !טםגיל
 טנאקעג רימו טאה םאד זא :טליוה ןוא ׳רעביא ךיז טרעק טניט יד זא
 ךײלג ןוא ... !טלעװ רעד ףיוא טאג ׳אק אטשינ זיא ׳ןעמהק טנאה וצ
 רעד ףיוא לאפ א טוט יז זא ׳שטאפ א ריא טוט ןוא שמש רעד וצ טפיול
 ןופ פארא ריא טלאפ לבײה׳ם ןוא ריא ךיז טצראשראפ דײלק׳ם ןוא דרע
 יד טימ טעכאפ ׳םיפ יד טימ טםיוטש יז ראנ ׳ןביוהפיוא יז ליװ׳מ .פאק

 . . . !םיחצור ראג ׳ריא טנעז ןדײ ׳אק ׳שינ :טעװעדלאװעג ןוא טנעה

 םיניודליג טרעדנוה יד ןגירקעג ןגעװטםעדנופ ךיא באה טנװא ןיא
 זא ׳טגאזעג ךיא באה לאמא טימו .טג םעד ןבײרש טצעזעג ךיז טאה׳מ ןוא
 ־עגקירוצ טשינ לאמנײק רעמ ןיב ןוא ׳לײװ א ףיוא ןײגםיורא זומ ךיא
 ׳ןגירשעג טאה׳מ .טכוזעגמורא ךימ ןעמ טאה טכאנ עבלאה א .ןעמוק
 ןײמ .סרעלעק ןיא ןוא רעמעדײב ףיוא ןכארקעג זיא׳מ ;ןפורעג
 להק ׳טאג סיעכהלוצ ןוטוצפא ידכ .הנוגע עקיבײא ןא ןבילבעג זיא בײװ
 יאדמשא .םענורב ןיא ןפראװעגנײרא ךיז יז טאה ׳לזמ־םילש ןגײא ריא ןוא

 .טעברא לקיטש ןײמו טביולעג טאה ןײלא

 ...!ךרד א ףיוא טםײג וד — ,טגאזעג רע טאה — ,השק־שינ ראג —
 ־ראפ סאװ ,עכידש יד ,הלחמ תב תרגא וצ טקישעג ךימ טאהי רע ןוא

 .האמהט רעד ןפ געװ םעד םידש עגבױ ןענרעל טימ ךיז טמענ
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 ןגאלק םעװאס ןעװ ,לוש רעטלאק רעד ןופ שילאפ ןיא ,טכאנ רעד ןטימ ןיא
 ץענ א ףיוא ? עקידעבעל יד םימחר אלמ לא ןא ןכאמ ןוא ןענװאד םיתמ ןוא
 ־טנאה ןקורט א ןשיװצ ,םענעגנאהעג א ןופ ןקאה א רעטנוא ,םבעװניפש ןופ

 .ןמוקיפא ןקיבלימ א ןוא םאפ

 ןוגי ותובז ,עטאט ןײמ .לבא ןא ,םכינב לעו םכילע ,ןיב ךיא
 תמחמ .גיוא ןא טכאמעגצ טאה ,רוחב־הבישי רעגעזעװעג רעד ,החנאו
 תמחמ ןוא ,היװל סרעטאפ ןכאנ ןײגכאנ ןפראד רעדניק זא ׳גהנמ א זיא׳ם
 בײװ׳ם) טאהעג טשינ רע טאה תוחור ןוא םידש יװ רעדניק ערעדגא ןײק
 עלא ןופ ןעמוקעגפױנוצ ךיז רימ ןענעז ,(ןירעטכארטמוא ןא ןעװעג זיא
 :רעטםעװש ןוא רעדירב ךם א טנעקרעד אד באה ךיא .טלעװ ןקע

 ערעדנא עלא ןוא םיצל ,עטוג־טשינ ,ןטוטיפאל ,ךעלטערש ,תוחור ׳םידש
 רעד ןיב ךיא תמחמ! .קיטש־דמש ןוא םעגים ענײז טימו רעדעי ,קעלש
 ןוטעגנא אד רימ ןעמ טאה ,תופילק יד ןשיװצ ןעמאנ א באה ןוא רעטסטלע
 טאה עטאט רעד ןעװ ןײרא טאטש ןיא ןעמוקעגגא ןיב ךיא .דובכ םיורג
 ־עג הנותח רעד ךאנ זיא רע זא ,טסואװרעד ךיז באה ךיא .טבעלעג ךאנ
 ןגעװרעד־טשינ ,ןענצמק ןופ .רחום רעקידרעײפ א ןוא ןלטב םיוא ןראװ
 וצ ידכ .ןגעמראפ שפיה א טלמאזעגנא רע טאה ,ןטסעמרעד טשיג ןוא
 ןיא קםוע זיא רע זא ,ןםײה לאז׳ם ,ןײצ יד בוט־רצי םעד ןדערראפ
 תחמש ןדעי טאה ןוא אשידק־הרבח ןיא יאבג ןעװעג רע זיא ,םידםח־תלימג
 יוזא טאה׳ר ,אלימ ,ונ .טרוכישעגגא טוג ךיז ןוא הדועם א טכאמעג הרות

 .טײצ ןײז ןעמחקעג זיא׳ס זיב ,ערעדנא ןבארגאב גנאל

 ךיק ןיא .ןעמיוק ןכרוד ,זיא רעגײטש ןײמ יװ ,זיוה ןיא ןײרא ןיב׳כ
 עטגײלעגנײא טכאקעג ןוא דיומ־טםגיד עטעפ עטנוזעג א ןענאטשעג זיא
 ןעמוונעגםיורא לאמ םעדעי ײברעד טאה יז .ךלימ רעד ןיא םעקםילק
 טאה׳ם .ליומ ןיא ןפראװעגנײרא ןוא לקעז א ןופ םעקנישזאר ןפיוה א
 .הבקנ רעקיטײצ טימ ןוא ןערפאז ,ךעלעגענ ,גנירמיצ טימ טקעמשעג

 ןופ ,אמתםמ ,ןעמוקעגנײרא זיא ,רעטומ־ףיטש ןײמ ,עטתיבה־לעב יד
 טימ ,עטעבעגםיוא ןא ,עגײלק א ןעװעג זיא יז .בוטש־ףאלש סנטאט
 יז טאה פאק ןפיוא .ךעלרעדיוג ןבלאהטרעדנא טימ ,ךעלעקעב עטיור
 טנורש א טימו ,לקוראפ טבראקעג א ראנ ,לכיט־פאק א טשינ ןגארטעג
 זיא זדלאה ןכײװ ןפיוא .ןטײז עדײב ןיא ךעלעקעל טימ ןוא ןטימ ןיא
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 טנוב א טלבמאבעג ךיז טאה ןדנעל יד ףיוא .ןלערק רונש א ןעגנאהעג
 .(לסילש ןרעטנוא ץלא ןטלאה םאװ ,ענעי וצ טרעהעג טאה יז) ןעלסילש
 ןרעטנוא ןוא ׳קידעכאל לםיבא ׳טנײװראפ לםיבא ןעװעג זיא למינפ ריא
 ןצרוק ןטימ ןוטעג יצראפ א טאה יז .רערט א ןענאטשעג זיא גיוא ןקניל

 .דרע רעד ףיוא ןלאפעגפארא זיא רערט יד ןוא לזענ

 .טגערפעג טםניד יד טאה — ? ךיז טרעה םאװ ׳ונ —

 ■ טרעװ׳ס ׳רימו זיא ײװ .. . !טכעלש ?ןרעה ךיז לאז סאװ —
 .העש וצ העש ןופ רעגרע

 ? אפור רעד טגאזעג טאה םאװ —

 טאה — !ןשארג ןצכא יד וצ טמוענ׳ר יבא ? ןגאז רע לאז םאװ —
 ־םיוא :ןבעגעגוצ ןוא .םעכ טימ ןוטעג ףור א עמאמ־ףיטש ןײמ

 . . . . !למויה ןיא רעטאפ־עטאט ,ראנ םע רע לאז ןעקנערק

 ? םעקםילק עטגײלעגנײא לסיבא רשפא ליװ עטתיבה־לעב יד —

 .טגערפעג טםניד יד טאה —
 א עמאמ־ףיטש ןײמ טאה — ?ןםע וצ ןעניז ןיא טאה רעװ —
 . . . טײה אזא ןיא טגיל רע זא — .טמירקראפ ךיז ןוא ןוטעג גאז

 ןעמו _זומ ,טבעל׳מ גנאל יװ ,ןלאפראפ . . . !לםיבא ביג ,םנטײװצ
 ^ ' . . . !ןםע

 ךלימ ןםאגעגנא ןוא סעקםילק לםיש א טגײלעגנא ריא טאה טםניד יד
 :ןוטעג גאז א יז טאה ךאנרעד .גיוא ןזיב לופ

 ... !ןעװעג אד זיא רעװענאי לװײפ ? טםײװ עטתיבה־לעב יד —

 .גנולש ןיא ןײטש ןבילבעג עקסולק א זיא ןעמאמ־ףיטש רעד ײב
 . . . ?טלאװעג רע טאה םאװ . . . ?וטםדער םאװ ?לװײפ —

 ?ןפורעג ׳שינ ךימ וטםאה םאװראפ

 .טכאמ תיבה־לעב רעד םאװ ,ןגערפ טלאװעג זיולב טאה׳ר —

 ־ףיטש ןײמ טאה — ? ןעזעגםיוא רע טאה יװ !עז ,ראנ עז —
 טאה׳ר . . ? טגאזעג רע׳ט םאװ ,ןײמ׳כ — .עטלמוטעצ א ןפורעג רעטומ

 . . . ? רימ ףיוא טגערפעג ךיז

 . . . יאדװא ,אי —

 ... ? םענעריוכט ןיא רעדא ,פולוט םענעםקופ ןיא ןעװעג זיא׳ר —

 . .. ןעלדײװ יד טימ ,םענעםקופ ןיא —
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 ־ףיטש ןײמ טאה — !ןפורעג טשינ. ךימו טסאה וד םאװ דאש א —
 . .. !דאש רעםיורג א — .טגאזעג רעטומ

 ןא טזאלעגרעביא ךיא באה ,םעומש ןקידרעטײװ םעד ןרעה וצ ידכ
 סנקנארק ןיא .ןטאט םוצ ןײג טזאלעג ךיז באה ןוא ךיק ןיא רעיוא
 ־עגמורא ןעמיוז יד ןוא טכאמראפ ןעװעג רעטצנעפ־לפאט יד ןענעז בוטש
 .לטפול ןײק ןעמוקנײרא טשינ לאז׳ם ,יורטש ןופ קירטש א טימ ןעמהנ

 ,תואופר טימ טריפשעג אד ךיז טאה׳ם .טצײהעגנא ןעװעג זיא ןוױוא רעד

 ײרד ףיוא טראפשעגנא ןגעלעג זיא עטאט רעד .טנאװעגטעב ןוא םײװש
 ןגעק הלוגם א ,ןטעברעביא ענעכופ ײװצ טימ טקעדעגרעביא ןוא םנשיק
 — זאנ יד ;םקאװ יװ ,לעג ןעװעג זיא םינפ עגנאל סאד .גנוליקראפ א

 ןפיוא .ןפמורשעגנײא — לדרעב עצראװש סאד ;םײװ ןוא קינײב
 ןוא תודמול ײס ןטלאהאב ךיז טאה םיא רעטניה םאװ ,ןרעטש ןכיוה
 .סנפארט־סיױוש ענײלק ךם א ןענאטשעג ןענעז ,רחםמ ןיא תופירח ײם

 ןיב ךיא .תמ א ײב יװ טײקפײטש יד טאהעג ןיוש ןבאה טנעה יד
 .םנפאקוצ טצעזעגוצ ךיז ןוא ןעמוקעגנײרא

 ־ביוא ןוא ,טגערפעג םיא ךיא באה — ? עטאט ,וטםכאמ םאװ —
 ןײמ טרעהעג טשינ ןוא ןגיוא יד טימ ןעזעג טשינ ךימ טאה רע ליואװ

 ;טרעפטנעעג רע טאה ,ןרעיוא יד טימ לוק

 .טבראטש׳מ .טכעלש —

 ? ןגעמראפ ןײד טימ ןײז טעװ סאװ ןוא —
 .ןענעשרי םע טעװ בײװ׳ם ? ןײז לאז סאװ —

 ?ןבאה וצ הנותח םנטײצאב ןיוש ךיז טײרג יז םאד ,וטםײװ —

 זא ,טלדניװשעג ןוא טגראקעג טםאה וד ןעװ ,ןלאפעגנײא לאמא ריד זיא
 ? ןאמ רעדנא ןא ראפ ןדנ א טםלמאז וד

 ?ןבאה הנותח יז טעװ ןעמעװ טימ —

 . .. !רעװאנאי לװײפ טימ ...ןעלװײפ טימ —

 — .ןוטעג ףור א עטאט רעד טאה — !ןײז טשינ ןאק סאד —

 !טנײרפ רעטםעב רעד ... טנײרפ רעטוג א םנײמ ךאד זיא רע ,שטײטם

 טמוק עשז יװ ,םכח־דנאל רעצנאג א ךאד טםיב וד ,עטאט יוא —
 ךיד וטםלאװ ,תמא םעד רימ גאז ?טראנראפ יוזא ןײז טםלאז וד ,םע
 ,לביױו ןײש א רעביא ריד טזאל דידי ןײד ןעװ ,ןבאה וצ הנותח טגאזעגפא

 ןוא ... ? וצרעד ןגעמראפ םיורג א טימ ןוא ,רעדניק ןא ,חרפו רותפכ
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 ןופ קידצ רערעסערג א ןייז ףראד רעװענאי לװײפ זא ,וטםנבער םאװראפ
 — ?ריד

 ? לװײפ זיא׳ם זא ׳וטםײװ ןענאװ ןופ רעבא —

 ׳םירחםמ ק״רשת יד ןיא ןוטראפ יוזא ןעװעג טינ טםלאװ וד ןעװ —
 וטסאה .טאהעג טנײפ טשינ םיא טאה לבײװ ןײד םאד ,טסואװעג וטםלאװ
 זיא רע םאװ ,לאמ םעדעי ןריצ ןוא ןצופ ןעמונעג ךיז טאה יז יװ ,ןעזעג
 רע ןעװ ,טלטיורעג ךיז טאה יז יװ ,וטםקנעדעג ?טםאג וצ ןעמוקעג
 ? ןעלדײװ יד טימ רעטופ םענעםקופ םניא ןעמוקעג לאמ ןטשרע םוצ זיא
 עכײר א ןײז טעװ יז ןוא ,לגײב ןקאב ןוא דרע׳רד ןיא ןגיל טםעװ וד זא ,ונ
 םעד ןיא . . . . ? םילהת ןגאז ? ןוט יז טעװ וטםנײמ סאװ ,הנמלא
 ןגיל יז טעװ ,ןדנואװ עטקאהעג ןיא טציא טםגיל וד ואװ ,טעב םענעגײא
 !רענײא דלאי !טםיב וד סאװ ראנ .ןכאמו קיטםול ךיז ןוא ןעלװײפ טימ

 א יװ טםבראטש ןוא לזײא ןא יװ טבעלעג טסאה !ךמל ןב ךמל וד
 !שיקעל

 יד טכאמעגוצ טאה עטאט רעד .ןעװעג ליטש זיא עלײװ עגנאל א
 ךיז ןבאה ןעמערב יד ,טשטײנקעג ךיז טאה ןרעטש רעכיוה רעד .ןגיוא
 יד ןיא ןרעדא יד ,טרעטיצעג ןבאה ןפיל עכעלםײװ יד ,ןגיוצעגפיונוצ
 םינפא ןבאה דײר ענײמו .ןפראװעג ךיז ןוא טלצנעטעג ןבאה ןפײלש
 א ןוטעג ןפע ןא טאה רע .רעצ םיורג טפאשראפ ערמ־ביבש םעד

 .גיוא ןא ןופ לטלעפש

 .טגערפעג רע טאה — ? הצע ןא טםאה —

 ןײד .בוטש ןיא אטשינ רענײק טציא זיא׳ם .ךיא באה םיװעג —
 רעד ןיא .םעקםילק עטגײלעגנײא טםערפ ןוא ךיק ןיא טקעם בײװ
 ךירק .םיבוהז רעטנזיוט ראפ ןעלםקעװ ןוא ןטאנקנאב ןגיל עדאמאק
 קיש ,סנטײװצ ..תישאר זיא םאד .ןװיוא ןיא ײז ןערבראפ ןוא פארא
 דנאלשטײט ןיא ץעגרע טםאה וד זא ,ןםיװ םיא זאל ןוא בר םעד ןפור
 ליח־תשא ןײד טעװ ,רעדניק ןא טםבראטש וד יװ יוזא ןוא .רעדורב א
 טשינ לאמנײק ןעמ טעװ רעדורב ןײד יװ יוזא ןוא .הצילח ןעמענ ןפראד
 ןרוה וצ ןראפשראפ ןוא ןײרא טיוט ןזיב ןציז ןבײלב יז טעװ ,ןעניפעג
 ענײד לײװ ,גנאל וצ טשינ ךיד לבירג רעבא .רעװענאי לװײפ טימ

 .עטלײצעג ןענעז ןהעש
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 גערפ א וימ1 גגילצולפ עטאט רעד טאה — ? וטםיב רעװ —

 . . . ? תיחשמ א ? חור א ? דש א ? ןטש רעד — .ןוטעג

 לכש רעד ןיב ךיא ... םידש ןײק אטשינ ׳עטאט ׳ןײנ —

 . . . !ןײרא דלאב טמוק ענעדײ ןײד . . . טשיג םיוז ׳ונ ... רשיה

 ־הלוח רעד םוראװ ׳גנוצ רעד ןיא חוב טאהעג באה ךיא זא ׳םינפא

 ןפלאהעג םיא באה ךיא .טעב ןופ ןכירקםיורא ןעמונעג טאה ןכוםמ

 רעגעלעג ןופ פארא רע זיא ןשינעצבא ןוא ןשינעצכערק עגגאל ךאנ ןוא

 .עדאמאק רעד וצ טראשעגוצ ךיז םיפ עקידנעלכיורטש׳ עראד טימ ןוא

 רעד .טםיזמוא ןעװעג זיא ימ עצנאג יד זא ׳ןעזעגםיוא טאה לײװ א

 רעד טאה םאד זא ,ןעװעג דשוח באה ךיא .טקאהראפ ךיז טאה דאלפוש

 יצ א ןוטעג רעבירעד באה ךיא .ןטלאהראפ טװאורפעג םיא בוט־רצי

 עטאט רעד טאה דלאב .טנפעעג ךיז טאה רע ןוא תוחוכ עלא טימ

 טימ ןעלסקעװ יד ןוא לריט סאד טנפעעג ,ןוױוא םוצ טפעלשרעד ךיז

 יד טקעלעג ןבאה ןעמאלפ יד .ןעגערב ןעמונעג ןבאה ןטאנקנאב יד

 ןקידגעילג ןפיוא זיא לײװ א .טרעצראפ ײז ןוא ךעלריפאפ עטביורעגגא

 טאה םינפ םאלב סנטאט םעד .טפירש עקידרעײפ א ןבילבעג שא

 ןגיוא ענעשאלעגםיוא־בלאה יד ןיא ,טײקטיור עקידנעמאלפ א ןעמהקאב

 .טלםײרטעג םיא ךיז ןבאה טנעה יד ,ןעקנופ עזײב ןדנוצעגנא ךיז ןבאה

 יד טימ ןעגנולקעג רע טאה ׳םײה ןעװעג זיא בוטש ןיא ליואװביוא

 טאה׳ר ליױז ,תוחוכ עײנ ןעמוקאב טאה׳ר םאד ,ןעזעגםיוא טאה׳ס .ןײצ

 רעדנא ןא טנפעעג ,עדאמאק רעד וצ טרעקעגמוא ךיז לאמא רעדיװ

 טאה רע .גנוריצ םבײװ םעד טראד ןופ ןגיוצעגםיורא ןוא דאלפוש

 ,סעקליפשרעטיצ ,ןשארב ,לרעפ ,ךעלרעגניפ םנפיוה עלופ ןעמונעגנא

 יולב א .ןליוק עקידעבעל יד ןיא ןפראװעגנײרא ץלא ןוא גנירעיוא

 ןופ יװ ןעפיש א טרעהרעד ךיז טאה׳ס .ןוטעג ביוה א ךיז טאה למעלפ

 רעד ןיא ןוטעג גארט א ךיז טאה ךורעג רעשילרעטסיוא ןא ןוא ,גנאלש א

 םוצ טרעקעגמוא ךיז טירט עקירעבאלש טימ רע טאה ךאנרעד .טפול

 ןגיל ןבילבעג זיא ןוא רעגעלעג ןפיוא ןוטעג לאפ א זיא רע .טעב

 .רעטכאמשראפ א

 ־עגנײרא זיא ביױו םאד יװ ,טונימ ןײק טרעיודעג טשינ טאה׳ס

 ןעגנאגעג זיא יז .ךיק רעד ןופ טמאלפעצ ןעװעג זיא םינפ ריא .ןעמהק

 דשוח טלאװ יז יװ ,ןטײז עלא ןיא טקוקעגמוא ךיז ןוא לגענ יד ףיוא
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 זיא ליױו א .רדח ןיא ךיז טניפעג רענעעזעגמוא ןא ץעמע זא ׳ןעװעג
 ןא טאה רע .םינפ סנאמ ןפיוא טקוקעג ןוא טעב םײב ןענאטשעג יז

 .גיוא ןא ןוטעג ןפע
 רעדײא ךאנ ןוא .טגערפעג יז טאה — ? ךיד וטםריפש יװ װנ —
 לװײפ ?טםײװ :ןבעגעגוצ יז טאה ׳ןרעפטנע טװאורפעג טאה׳ר

 .טםכאמ וד םאװ ׳טגערפעג ךיז טאה׳ר .ןעװעג אד זיא רעװענאי

 .טגאזעג עטאט רעד טאה — !בר םעד ףור ׳טוג יוזא ײז —

 .ענעקארשרעד א טגערפעג יז טאה — ? בר םעד סעפע וטםפראד םאװ

 . . . דימו ףכית !םיא ףור ײג :טרעפטנעעג טאה עטאט רעד

 .טרעהעג ןוא ןעזעג ץלא ןוא לקניװ א ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא

 ןיא רעדורב א טאה רע זא ׳בר םעד ןוטעג גאז א טאה עטאט רעד ןעװ
 רעגנאל א ךאנ .רעטרעטיצרעד א ןראװעג בר רעד זיא ׳דנאלשטײט
 ׳שינ העש יד לאז׳ם ׳םהו הלילח :ןוטעג גאז א רע טאה שינעלקגעװק
 — ? ןוט ךיא לאז עשז־םאװ .הנוגע עקיבײא ןא ךאד יז טבײלב ׳ןײז

 טרעפטנעעג טאה — הצע ןא אד זיא׳ס .טגערפעג עטאט רעד טאה
 ןעקנעדעג־וצ־טרעװ־טשינ־ןיב׳כ זא . . . טג א ריא טיג — בר רעד
 הנותח רעדיװ ןעמ ןאק ׳המולש האופר א ןבאה ט׳ריא ןוא ןפלעה׳ט

 . . . ןבאה

 ךיז ןוא ריט רעד רעטניה ןענאטשעג ׳םינפא ׳זיא עמאמ־ףיטש יד
 א טימו ןעגײװ ןעמונעג ןוא ןפאלעגנײרא זיא יז םוראװ ׳טרעהעגרעטנוא
 . . . ? וטםנײװ םאװ :ןוטעג גאז א טאה עטאט רעד .לוק ךעלרעמאי

 יד ןופ סיורא ןצנאגניא זיא ענעדײ יד . . . !ךאנ ךיא בעל לײװרעד
 !רעדורב א טםאה וד זא ,טגאזעג ׳שינ לאמנייק רימ טסאה :םילכ

 ׳שינ ײרש ? טנקײלראפ וטםאה םאװראפ — .טעװעדלאװגעג יז טאה —
 ןעװ ןוא . .. ! טג א ןבעג ריד לע׳כ — טלמרומעג עטאט רעד טאה —
 רע טעװ ׳טג א ןבעג טעװ רע ביוא םאד טמויורעגנײא םיא באה ךיא
 סאפש טכאמעג טײהרעקנארק רע טאה ׳וטפיוא ןצנאג םעד ןרעטשעצ
 ןיוש ךיא לעװ ,ןצארקסיוא ךיז ןלעװ ײז רעדיײא :טרעפטנעעג רימ ןוא

 .רעגיה ןײק ןיד טשינ

 ־אב ןבראטשעג זיא עטאט רעד :ץרוק השעמ עגגאל א ןכאמ וצ
 ןגעװ .טג א ןבײרשוצנא ןזיװאב טאה רפוס רעד רעדייא ,סנטײצ

 ןײק ןײז טגאקעג טשינ ןיוש טאה רעװענאי לװײפ טימ ןבאה הנותח
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 ףיוא טלקעפעגרעביא ךיז טאה עטאט רעד יוד מעדבאנ דלאב הייר

 טאה יז ןעװ .עדאמאק יד ןוטעג ןפע ןא עמאמ יד טאה .טלעװ רענעי

 יז טאה ,ןראװעג םלענ ןענעז גנוריצ םאד ןוא טלעג סאד זא .ןעזעג

 שרעדנא טשינ םאד טנײמעג טאה׳מ;זא ׳תולוק עכלעזא ןכאמ ןעמונעג

 יד ןעװעג דשוח טאה יז תױה .ןראװעג קידעבעל זיא תמ רעד ראנ

 ענעי .החיצר םיורג טימ ריא ףיוא ןפראװעגפיורא ךיז יז טאה .טסניד

 ןבאה טכיל הרע׳רד ףיוא ןגעלעג זיא תמ רעד .ןגיװשעג טשיג ךיוא טאה

 טלײבעג ןוא ןגאלשעג ךיז ןעמ טאה אד ןוא ,םנפאקוצ טנערבעג םיא

 ןעװעג זיא עטאט רעד ליואװביוא .םילוזלז טימי ןפראװאב ךיז ןוא

 ראפ טלעג שפיה טלאװעג הרבח יד טאה ׳אשידק־הרבח רעד ןופ יאבג

 טליפש עמאמ־ףיטש יד סאד ׳ןעװעג דשוח ןבאה עקינייא ןוא ,עקרק רעד

 טםאפעגפא רעבירעד ןבאה טײל יד .טעבנגאב יז טאה׳מו זא .עידעמאק א

 ןעמענםיורא טעװ בײװ סאד זיב גנאל יוזא תמ םעד ןגיל ןזאל וצ ךיז ײב

 טכארבעג טאה םאד .שיט ןפיוא ךעלדנער יד ןלײצסיוא ןוא לפינק׳ם

 יד .אשידק־הרבח רעד ןוא ןעמאמ־ףיטש רעד ןשיװצ ײרעקנאצ א וצ

 רעבושח רעד ׳רעװענאי לװײפ זא ׳טכירעג ךיז טאה ענעדײ עשיראנ

 טכאמעג ךיז טאה דײ רעד רעבא ׳ןעמעננא ריא ראפ ךיז טעװ ׳ןאמדדלהק
 .טרגפעג

 ־עגמורא ןבאה תופילק הרבח ןוא ןגעלעג עטאט רעד זיא ליױתעד

 טעקצאהעג טאה׳ם רעוו ןוא טפײפעג טאה׳ם רעװ .זיוה ןרעביא טעילוה

 רעװ ןוא םיזעב א ףיוא ןטירעג זיא׳ם רעװ ;םיפ ענרעניה יד ףיוא

 ,ןגילפ טפאכעג טאה׳ס רעװ ;ףאשעמאפ ןיא טעקםױלפעג ךיז טאה׳ם

 ןופ רעטעלב טקילפעג טאה׳ם רעװ ןוא םישובלמ ןםירעג טאה׳ס רעװ

 טפוצעג םיא ןבאה ײז .תמ םוצ ןעמונעג ךיז ןבאה בור׳ס .םירפס

 ןיא טרעיובעג םיא ;לגענ יד רעטניה ןכאטשעג ןוא תואיפ ןוא דראב

 ןעװעג ןיב ךיא תמחמ .שרעדנא ץעגרע טקיװצעג םיא ןוא ןרעיוא יד

 ךיז ןוא ןבירטראפ עלא ײז ךיא באה ,תוחור יד ןשיװצ רעטםטלע רעד

 ןוא ןעלדניװש וצ טניולעג טאה ,עטאט ,ונ :ןנימ־רב םוצ ןפורעגנא

 טאה רע ןוא ?ףוס א יוזא ראפ םימותי ןוא תונמולא ןביוראב וצ

 לכש רעד לאמא טשינ וטםיב .ךעלטנעק רימ זיא לוק ןײד :טגאזעג

 באה ךיא ןוא ?הריטפ רעד ־שפ רימ וצ טדערעג טאה םאװ ,רשיה

 רע ןעװ ןוא .ןעמאנ ןײז ןיא טדערעג ךיא באה לאמסאד ,אי :טגאזעג
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 ןדעד לאז דש א םאד ןײז טלאמעג םאד ןעק יװ :טגערפעג ךימ טאה

 רעד םאד ןםיװ ײז :טרעפטנעעג םיא ךיא באה ?רשיה־לבש רעד יװ

 עלא ןופ רעטםקיטםילרעטניה ןוא רעטםגרע רעד זיא ןײלא רשיה־לכש

 וצ יאדװא ריד םע טלאװ ,ןבעל םײב טםואװעג םאד וטםלאװ .םידש

 . .. םמױה עלא ךאנ ןיוש זיא טציא רעבא ,ןעמהקעג ץונ

 יד ןופ המשנ יד ןםירעגםיורא םיא ,טעפשעג ,טכאלעג באה ךיא ןוא

 טימ טרעליוקעגקעװא ךיז שינעליוה ןוא יױעפײפ טימ ןוא רעכעל־זאנ

 . . . עלקה־ףכ ןיא ריא
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 א

 ,ערה־רצי רעד ,ךיא סאװ ,טײל ןעװעג ןטײצ עלא ןיא ןענעז םע

 טשינ ,ףואינ וצ טשינ ,החיצר וצ טשינ ןדײרנא טנאקעג טשינ ײז באה

 רעקיצנײא רעד .הרות־לוטיב וצ וליפא רעדא ,הבנג ,ביור וצ

 ענײפ עקיזאד יד ןופ םדה־חוכ םוצ ןעמוקוצ טנאקעג טאה׳מ יװ ,געװ

 ײז ןופ רענײא .ײרעטלאהםיורג ןוא טײקלטײא ךרוד ןעװעג זיא ,תױרב

 זיא רע .ןםחי א ןעװעג רע זיא ,םנטשרע .ןהכ לדײז ׳ר ןעװעג זיא

 .ךלמה דוד זיב םוחי םעד ןגיוצעג טאה ןוא י״שר ןופ לקינײא ןא ןעװעג

 — ןדמל א ןעװעג רע זיא ,םנטײװצ .תובא־תוכז טאהעג טאה רע

 טנרעלעג ןיוש רע טאה ראי ףניפ וצ .טנגעג רענילבול ןיא רענײא

 קינײװנםיוא ןופ טנאקעג רע טאה — ןביז וצ ,תופםות טימ ארמוג

 השרד א לודגה־תבש ןטלאהעג רע טאה ןײנ וצ .ןיטיג ןוא ןישודיק

 ןוא א״בטיר ,ש״אר רעקיטש טימ ןטאשעג ןוא לוש רעװענאי רעד ןיא

 רע זיא ך״נת ןיא .טפעלפעג ןבילבעג ןענעז םידמול עטלא זא ,ם״במר

 זיא ,קודקד וצ ןעמוקעג זיא׳ס ןעװ ןוא ,םײה רעד ןיא ךיז ײב ןעװעג

 רעמוז .דימתמ! א ןעװעג רע זיא וצרעד .ןכײלגםנײז ןעװעג טשינ שממו

 ךיז ןוא ןרעטשנגראמ ןטימ ךײלגוצ ןענאטשעגפיוא רע זיא רעטניװ ןוא

 ,ןםיורד ןיא ןעגנאגעגסיורא ןטלעז זיא רע תמחמ .ןענרעל טצעזעגקעװא
 א טאהעג רע טאה ,רעםאװ טלאק ןיא טנאה ןײק ןוטעג טשינ ןוא

 טאה טײל טימ ןדײר וצ .ףאלש ןגנירג א ןוא טיטעפא ןפאנק

 טאה רע .דלודעג ןײק טשינ ןוא רעגאב ןײק טשינ טאהעג טשינ רע

 ןיא ןעמוקעגנײרא זיא׳ר ראנ יװ .םירפם :ךאז ןײא טאהעג ביל

 וצ ןפאלעגוצ רע זיא ךײלג יוזא ,בוטש ןיא וליפא רעדא ,שרדמ־תיב

 ןגיוזעגנײרא ,טרעטשינעג ,טרעטעלבעג טאה רע .קנאש־םירפם רעד
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 ,שוינעבעדעג ןײז ןעװעג זיא קראטש יוזא ןוא ,רעטעלב יד ןופ ביוטש םעד
 רעד ןיא רמאמ א ףיוא ןוטעג קילב א לאמגײא זיולב טאה רע ןעװ זא
 ־עלא ףיוא טקנעדעג םיא רע טאה ,רפם א ןיא שודיח א ףיוא רעדא ,ארמג
 טשינ טאה רענײא רעזנוא סאװ ,ףוג א טאהעג רע טאה וצרעד .לאמ
 טשינ טעמס םיא ןענעז ראה ןײק .הטילש ןײק ןבאה םיא ףיוא טנאקעג
 ,קיציפש ןוא טעקאנ ןעװעג לדײש ןײז זיא ראי ןצעביז וצ ןוא ,ןםקאװעג
 א ןםעזעג תעל־תעמ ןיא העש קיצנאװצ־ןוא־ריפ ףיוראד זיא׳ם ןוא
 יװ סעפע ןוא ךעלטיור ,ךעלגנעל ןעװעג זיא םינפ םאד .עקלמראי
 זיולב ןםקאװעג ןענײז ןיק ןטציפשעגםיוא םעד ףיוא .ןריורפעגוצ
 םגפארט ןענאטשעג לאמעלא ןענעז ןרעטש ןכיוהי ןפיוא .ראה עכעלטע
 רעגײטש א ,טעקאנ הנושמ ןעזעגםיוא טאה זאנ עמורק יד .םײװש
 ףיוא ייז טאה׳ר ןוא ןלירב ןגארט וצ טניואװעג זיא םאװ ,םענײא ײב יװ
 ראפ א טורעג ןבאה סעיװ עטלטיורעגנא יד רעטנוא .ןוטעגםיוא לײװ א
 לדײז רעד טאה םיפ ןוא טנעה .ןגיוא עקידהרוחש־הרמ עלעג
 ןוא הװקמ ןיא ןעגנאגעג טשיג זיא רע .עשרעבײװ ןוא ענײלק טאהעג
 א ,םירם - א רע זיא יצ ,טאטש ןיא טםואװעג טשיג רעבירעד טאה׳מ
 ,ןהב לדנס ׳ר ,רעטאפ רעד יװ יוזא רעבא .םוניגורדנא ןא רעדא ,םוטמוט
 טאה ,ןאמ רענעעזעגנא ןוא ןדמל א ,רשוע רעטפאטשעגנא ןא ןעװעג זיא
 .ןכײלגסנײז ראפ טםאפעג טאה׳ם יװ ,ךודיש א דיחי־ןב ןײז טימ ןוטעג רע
 זיב .ראות־תפי א ןוא רעטכאט עכײר א ,ןילבול ןופ ןעװעג זיא הלב יד
 םיא ףיוא טאה יז ןעװ ןוא ,ןעזעג טשינ ןתח םעד יז טאה הנותח רעד וצ
 יז ,רוציקב .טעפש וצ ןעװעג ןיוש זיא — םנקעדאב ןראפ ןוטעג קוק א
 זיא יז .ןראװעג קידעגארט טשינ לאמנײק זיא ןוא טאהעג הגותח טאה
 ־עג ,ןבעגעגפא ריא טאה רעװש רעד םאװ ,םירדח יד ןיא ןםעזעג
 יװ טרעהעגוצ ךיז ,ךעלכיב־השעמ ןיא טקוקעגגײרא ,ןקאז טקירטש
 טאה רענײטש ןוא ןטײק עטדליגאב יד טימ רעגײז־טגאװ רעםיורג רעד
 טראװעג קידלודעג ,םינפא ,ןוא ,ןהעש עבלאה ןוא ןהעש ןגאלשעגםיוא
 ןענאװ זיב ,ןראי געט יד ןופ ןוא ,געט ןרעװ ןלעװ ןטונימ יד ןופ זיב
 .םלוע־תיב רעװענאי ןטלא ןפיוא ןפאלש ןײג וצ טײצ יד קמוק טעװ׳ס

 םיא טאה םאװ ,ץלא זא ,לדײז רעד־טא ,ןסעזאב רע טאה חוכ אזא
 דיומ־טםניד א ליואװביוא .הרוצ ןײז ןעמונעגנא טאה ,טלגנירעגמורא
 ןגעלעג לאמעלא לבעמ םעד ףיוא זיא ,ןבוטש ענײז ףיוא ןוטעג־טכא טאה



 275 רעטשרע רעד ס׳ולדייז

 טשינ לאמנײק טעמס זיוה ןײז ןיא ןעמ טאה רעטצנעפ יד .ביוטש א
 יד .רעטנעװעג ערעװש טימ ןעגנאהראפ ןעװעג ןענײז ײז ןוא טנפעעג
 ןענעז טירט יד ןוא רעכיפעט עקיד טימ טקעדאב ןעװעג ןענעז ןליד
 טשינ ןעגנאגעגמורא טראד ןטלאװ׳ם יװ ׳טביוטראפ ןוא ךײװ ןעװעג
 ןבעגעגםיוא טשינ לאמסײק טאה לדײז ליואװביוא .תוחור ראנ ׳ןשטנעמ
 עבטמ א ןופ םערופ םעד טנאקעג טשינ טכער ןוא הטורפ ןײק ךיז ראפ
 ןצמק א ןעװעג רע זיא ׳(רעטאפ ןופ שינעטלאהםיוא ןײז ןגארקעג טאה רע)
 טשינ םענײק טימ טאה׳ד יװ יוזא .חרוא ןײק ןעמונעג טשינ לאמנײק ןוא
 לאמא ןבאה ׳בײװ ןײז טשינ ׳רע טשינ ןוא ׳טפאשטנײרפ ןײק ןםאלשעג
 יװ טםואװעג טשינ טכער רענײק טאה — ׳טםאג א םײהא ןטעב־^פ

 .םיוא טעז הריד ןײז

 ןײק ןוא הםנרפ ןופ ךאי ןײק טאהעג טשינ טאה לדײז יװ יוזא
 .טנרעלעג קיםײלפ ןוא ןםעזעג רע זיא ׳טקיטםעלאב טשינ םיא ןבאה תװאת
 רע טאה ךאנרעד ,םיקםופ ןוא ם״ש טימו ןבעגעגפא ךיז רע טאה רעירפ
 רענעק רעםיורג א ןראװעג דלאב זיא׳ר ןוא הלבק ןיא טזאלעגנײרא ךיז
 ׳ךאלמת לאיזר םוצ שוריפ א ןבירשעגנא וליפא טאה׳ר .תורתםנ ןיא
 םעד ןוא םיכובנ־הרומ! םעד טנאקעג טאה׳ר זא .הריצי־רפם םוצ רעדא
 ןיא .ןײטשראפ וצ זיא ׳היפוםוליפ־ירפס עקירעביא־ידלא ןוא ירזוכ
 םורא יוזא ןוא ׳עטאגלואװ יד ץעגרע ןגירקעג רע טאה גאט א םענײא

 טניואװעג דארג טאה װענאי ןיא יװ יוזא .ןײטאל. טנרעלעגסיוא ךיז
 ןראװעג זיא ןוא רעכיב ןגילעג םיא ײב לדײז טאה ,חלג רעטנרעלעג א
 ,רעטאפ ןײז יװ ךײלג ׳רוציקב .םינוציח םירפם ןיא רענעק רעצנאג א
 א ׳ןשארג א וצ ןשארג א טגײלעגפיונוצ ןבעל ץנאג א טאה ׳לדנס ׳ר
 ,ףניפ ראי א וצ ןוא ׳ןםיװ טלמאזעגנא לדײז טאה יוזא ׳לדנער א וצ לדנער
 ןעװעג טשינ זיא׳ם זא ׳רענעק א יוזא ןעװעג רע זיא ׳קיםײרד ןוא םקעז
 ןגירקעג ךיא באה םלאמאד דארג .ןליופ תנידמ ץנאג ןיא ןכײלגםנײז

 .דניז וצ ןעלדײז ןדערנא ןעמוקפארא לאז׳כ זא ׳שינערעהוצנא ןא
 ערעםאװ וצ — טגערפעג ךיא באה — ?דניז וצ ןעלדײז —
 רע טריפ םירחםמ ןײק ןוא טשינ רע טאה ןםע ןופ האנה ןײק זא ? דניז
 טאה׳מו םאװ הריבע עקיצנײא יד .ןא טשינ םיא ןעײג רעבײװ ןוא טשינ
 באה׳כ .תוםרוקיפא ןעװעג רשפא זיא ,ןדערנא ןעלדײז ריא וצ טנאקעג
 .ןטארעג טשינ רימ זיא׳ם רעבא ,ךיוא סאד טװאורפעג לאמא טאהעג ןיוש
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 טאה — טאג ןײק ,הלילח ׳אטשינ זיא׳ס זא ,ןעמענגא רימאל —

 .תוקלא ןײלא ןײז־טשינ ןײז זיא ? סאװ זיא ,ונ — ,טגאזעג רימ רע

 . . .ןײז וצ טשינ חוכ םעד ןבאה ןאק ,תובסה לכ בבסמ רעד ,טאג ראנ

 וטספראד עשז־סאװ וצ ,רעפעשאב ןײק אטשינ זיא׳ס ביוא —

 .טגערפעג םיא ךיא באה — ? ןענרעל ןוא ןענװאד

 — ,טגערפעגקירוצ ךימ1 רע טאה — ? ןוט ךיא לאז עשז־סאװ —

 ? עסקיש א טימ ןצנאט ? טיװאקא ןעקנירט

 ,ןרעפטנע וצ סאװ טאהעג טשיג םיא ךיא באה ,טגאזעג תמא םעד

 ןביוא ןופ ןסײהעג ךימ טאה׳מ זא ,טציא .ךאמעג טזאלעג םיא באה׳כ ןוא

 ,(טבעלעג טשינ ןיוש טאה רעטאפ רעד)׳ ןעלדײז וצ ןוט םענ א רעדיװ ךיז

 ,ןסיװ וצ ןביוהעגנא טשינ באה׳כ .טקעמשעג טשינ תוחילש יד רימו טאה

 טימ לטעטש ןיא פארא ןיב ןוא ,רבד־לעב אזא טימ ןא טביוה׳מ יװ

 .ץראה רעװש א

 פ

 ־עגסיוא ךיא באה ,ןשינעשראפ ןוא ןשינעכוזכאנ עגנאל ךאנ

 טאה רע .הװאג — הדימ עטכעלש ןײא טאהעג טאה לדײז זא ,ןענופ

 םכח־דימלת א ליפיװ ,לטכא ןא ןופ לטכא סאד יװ רעמ ךס א טאהעג

 .ןבאה וצ ףראד
 ןופ טקעװעגפיוא םיא ךיא באה טכאנ רעד ןטימ ןיא לאמנײא

 :ןוטעג גאז א םיא וצ ןוא למירד

 ןופ תױתוא ענײלק יד רעסעב טסנעק וד זא ,לדיײז ,וטסײװ —

 ? ןליופ תנידמ ןיא םיגבר עלא

 טסײװ ךאג רעװ רעבא ,טרעפטנעעג רע טאה ,ךיא סײװ יאדװא —

 .טשינ רענײק ? סע

 עטםערג יד לברא ןופ םיוא טסלקאש ודיזא ,לדײז ,וטםײװ —

 טםנאק וד זא ,וטסײװ — .טגערפעג רעטײװ ךיא באה — ?םיקדקדמ

 ,וטםיױו ? לאטיװ םײח ׳ר וצ ןראװעג טקעלפטנא זיא׳ם לפיװ הלבק רעמ

 ?ם״במר רעד יװ ףוסוליפ רעמ טסיב וד זא

 טגערפעג ךימ לדײז טאה — ?ץלא םאד וטםגאז םאװ ןגעקא —

 •שודיח טימ
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 אזא םאװ — טרעפטנעעג ךיא באהי — םעד זגעקא סע גאז׳כ —
 קעה א ןיא ןבארגאב טציז ,ארפס אלמד אנצ א ,הרותה־רש א ,לודג םדא
 טײל־טאטש יד .םוא טשינ םיא ףיוא ךיז טקוק רענײק ןוא װענאי יװ
 טכער ךיד ןאק ביױו ןײד ןוא ,אתײרואד רוב א זיא בר רעד ,בארג ןענעז

 .םעטאמש ןיא ךלמ־ןב א ,לדײז ׳ר ,דמאז ןיא לרעפ א טסיב .משינ
 ךיא לאז — .טגערפעג רע טאה — ?ןוט ךיא ןעק םאװ —

 ?המלש ינא :ןעײרש ןוא ןעלגאװמורא

 ןטלאה ךאנ ךיד טע׳מו .ןפלעה טשינ טעװ סאד ,לדײז ׳ר ,ןײנ —
 .ףרוטמ א ראפ

 .טגערפעג רע טאה — ? הצע ןײד זיא עשז־םאװ —

 ,ןטימ ןיא ןסײררעביא טשינ רימ טםעװ וד זא ,וצ רימ גאז —
 ןעװעג דובכ־גהונ טשינ לאמנײק ןבאה ןדײ ,ןסיװ ײז .ןגאז ריד ךיא לעװ
 ןבאה ןלאומש ןוא טלמרזמעג ײז ןבאה ןהשמ ףיוא .םיגיהנמ ערעײז ןיא
 ןוא בורג א ןיא ןפראװעגנײרא ײז ןבאה ןוהימרי . ;טקינעפשרעדיװ ײז
 ןיא .טײקםיורג טנײפ טאה רחבנה־םע רעד .טעליוקעג ײז ןבאה ןהירכז
 ןדיא .םלוע־לש־ונובר םוצ טנערוקנאק א ײז ןעעז ןאמ ןםיורג ןדעי
 םיקידצ ו״ל ערעײז .ךעלעפעק־ןבלימ ,ךעלעשטנעמ ענײלק ןרעג ןבאה
 תוריבע ןוא תװצמ ערעײז ,סרעגערט־רעםאװ ןוא ךעלרעטםוש ןענעז
 פאט א ןיא ןלאפעגנײרא זיא םאװ ,ךלימו ןפארט א טימו ןוט וצ ןבאה
 םאד .בוט־םױ ןיא ןראװעג ןריובעג זיא סאװ ,ײא ןא רעדא ,שײלפ
 ךלמה דוד .טלפירקראפ ןוא טזײרגראפ קיליװטומ ײז ןבאה שדוק־ןושל
 םאװ ,לבר קידלטעטשנײלק א יװ ארמג רעײז ןיא טלשמעגפא ײז ןבאה
 .תוכלמה־דובכ םעד םיא ןופ ןעמענוצוצ ידכ ץלא ,מישנ־תולאש טנקספ
 — רעסואימו םאװ ;רעםערג ץלא ,רענעלק סאװ :זיא ללכ רעײז
 ,ונ .טאג וצ רעטנעענ ץלא — רעקיביוטש סאװ ;רענעש ץלא
 םוטכײר ןײד טימ ,חומ ןםיורג ןײד טימ וד זא ,ןפײרגאב ןיוש וטסנאק
 ײז ײב טםיב ,ןורכזה־חוכ ןוא הסיפת רעפראש ןײד טימ ,סוחי ןוא
 ןענעז םײוג יד .ךיז דמש ןוא ,לדײז ׳ר ,ךימ גלאפ .גיוא ןיא ןראד א
 ןעק ,שטנעמ א זיא טאג רעײז ביוא .ןדײ יד ןופ טרעקראפ ךעלײרג
 עםיורג :טײקםיורג ביל ןבאה ײז .טאג א ןײז שטנעמ א ײז ײב
 ־עטשעצ עםיורג ןוא רעיוב עםיורג ;םירזכא עםיורג ןוא םימחר־ילעב
 עםיורג ןוא םימכח עםיורג ;ןרוה עםיורג ןוא תועונצ עםיורג ;רער
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 עםיורג ;רעקיגעפשרעדיװ עסיורג ןוא רעשרעה עםיורג ;מינא־^
 — ׳זיא רענײא םאװ םגײא ץלא זיא ײז .רענעקײל עםיורג ןוא םיעמאמ
 ביוא ׳לדײז ,רעבירעד .ץעג א ראפ םיא ײז ןכאמו ,םיורג זיא׳ר יבא
 ,טאג ךײש םאװ .הנומא רעײז ןא םענ ,טלעװ־רעד ףיוא דובכ טםליוז וד
 לוש א ןיא םיא ראפ טנװאד׳מ׳ יצ ״דאפ רעקניל רעד ןיא םיא טגיל
 טםערפ׳מ רעדא ,תוקםפה טסאפ׳מ יצ ;הלפית א ןיא טצכעקעלב׳מ רעדא
 דרע עצנאג יד זא ,טרעפכאעג ןוא קיטכעמלא יוזא זיא רע .רחא־רבד
 .ןקימו ןוא םירעװ יװ םינפ א םיא ײב ןבאה רעניואװאב עריא טימ
 ־עשאב יד טשינ וליפא טעז רע זא ,טסיודגעג ןוא ןביוהרעד יוזא זיא רע

 .הדיציה־ריחב םעד ראפ ךיז ןטלאה םאװ ךעלשיגעפ

 ?ןהשמ וצ הרות יד ןבעגעג טשינ טאה טאג ,םע טסײה —

 טימ ןהנעטםיוא ךיז לאז רע ,טאהעג טאג טלאװ םינפ ןײש א—
 . . . !השא־דולי א

 ... ? ןוז ןײז טשינ ךיוא זיא עושי ןוא —

 .תרצנ ןופ רזממ א ןעװעג זיא עושי —
 .טגערפעג לדײז טאה — ? שנועו רכש ןײק אטשינ זיא׳ם ןוא —

 .ןײנ —
 א טגערפעג ךימ לדײז טאה — ?אד אי זיא עשז־םאװ —

 .רענעקארשרעד ןוא רעטריװראפ

 טגאזעג ךיא באה — קיאאד טשינ זיא׳ם ראנ ,אד זיא סעפע —
 .ףוםוליפ השעמ

 טאה — ? תמוא םעד ןםיװרעד וצ ךיז גנוגעפאה ןײק אטשינ זיא —
 .טשראפעג ךימ רע

 באה — קידתמא טשינ זיא ןוא ןםיװ םוצ טשינ זיא טלעװ יד —
 ץלאז ןופ םעט םעד ןײגרעד טשינ ןעק׳מ יװ ךײלג — .טגשרדעג ךיא
 םעד ןוא ,רעיוא םעד טימו ןומסרפא ןופ חיר םעד ןוא ,זאנ רעד טימ
 יד ןײז גישמ טשינ ןעמ ןאק יוזא — ,גנוצ רעד טימ לדיפ א ןופ גנאלק

 .לכש ןטימ טלעװ
 ? ןעמענאב יז ןעמ ןעק עשז־םאװ טימ —

 :הװאת ןײא זיולב רעבא וטסאה ,וג .תװאת יד ךרוד — לםיבא —
 .ליוה ןוא טעקאג וטםבײלב ,ןעמוקײב ךיוא יז וטסעװ .תולדג ןײד



 279 רעטשרע רעד םולוײז

 ,רעקידלבלובמ א טגערפעג לדײז טא,ד — ? ןוט ךיא לאז םאװ —
 םיא רעפטנע ןוא חלג םוצ ןגראמ קעװא ײג :טרעפטנעעג בא,ד ךיא ןוא
 ןײד םיוא ףיוקראפ .רעקירעײז א ןרעװ טםליװ וד זא ׳דום ןײד רעביא
 .לדנער׳ם ןטײבםיוא ךיוא לאז יז ׳בײװ ןײד ןדערנא װאורפ ןוא ןגעמחאפ
 יד ײב .פאנק ךיוא וטםרילראפ ׳טשינ אלא ;ליואװ זיא ,ןלעװ יז טעװ
 ןײק ןבא,ד טשינ ראט חלג א ןוא ,חלג א ראפ ןכאמ ךיד ןעמ טעװ םײוג

 א ,עציפושז עגנאל א ןגארט ,ןענרעל ןוא ןציז רעטײװ טםעװ .בײװ
 ןקעטש ןבײלב וצ טאטשנא ,טשינ רעמ .קאבאט ןקעמש ןוא עקלמראי
 ענײד ןוא ךיד טנײפ ןבאה םאװ ,ןדיא ןשיװצ קעה רענעפדאװראפ א ןיא
 ,שרדמ־תיב ןעקנוזעגנײא ןא ןיא ןענװאד וצ טאטשנא ןוא ,תומלשה
 ־יורג א ןיא ןעניואװ וטםעװ — ,ןוױוא ןרעטניה ךיז ןצארק םינצבק ואװ
 ןוא ,לגרא ןא טליפש םע ואװ ,הלפית רעכײר א ןיא ןקידערפ ,טאטש רעם
 ןשוק ריד ןלעװ תוצירפ ןוא ,ןראהטאר ןײז ןלעװ םיתבה־ילעב ענײד
 ןוא .דרעפ ריפ טימ טנאפשעג עטעראק א ןיא ןראפ טםעװ ןוא טנאה יד
 ןגעװ לוםפ־ףירט א םעפע ןלעטשפיונוצ ןוא ןענידרעד ךיד טםעװ וד זא
 ,ףאשיב ראפ ןכאמ ךיד ןעמ טעװ — ״דלותב יד ,רעטומ ןײז ןוא לזיױ םעד
 ןײג טעװ ץלא זא ,םשה הצרי םא ןוא ,לאנידראק א ראפ רעטעפש ןוא
 ךיד ןלעװ םײוג יד ןוא ,רױפיפא ןא ןרעװ וטםעװ ,געװ ןכײלג ןפיוא
 ריד ראפ טעװ׳מ ןוא ,ץעג א יװ ,לוטש רענרעדליג א ףיוא ןגארט
 ןוא עינאפש ןיא דליבפא ןײד וצ ןקוב ךיז טעװ׳מ;ןוא ,ךיורײװ ןרעכיור

 .םיור ןיא ןוא עקאדק ןיא

 .טגערפעג לדײז טאה — ? ןםײה ךיא לעװ יװ ןוא —
 .רעטשרע רעד םולדײז—

 טאה רע זא ,ןעלדײז ףיוא טכאמעג רעטרעװ ענײמ ןבאה םשור אזא
 ־ביפ רעד ןיא ןעלקאש ןעמוונעג ךיז ןוא רעגעלעג ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז
 ןוא טקעװעגפיוא ןופדעד ךיז טאה בײװ ןײז ןוא ,קירוצ ןוא ןי,רא רעטם
 םענעגראבראפ א טימ םוראװ ;טשינ טפאלש רע סאװראפ טגערפעג םיא
 יז ןוא ,ןאמ ריא טשרעהאב גנאלראפ א םעפע זא ,טנאעג יז טאה שוח
 תמוחמ ןוא ... ? םנ א ןעשעג זיא רשפא ? טסײװ רעװ :טכארטעג טאה
 ריא רע טאה ,ןטג וצ ךיז ריא טימ טסאפעגפא טאהעג ןיוש טאה לדײז
 ןײלא רע .תױשק ןײק ןגערפ טשינ ןוא ןפאלש לאז יז ,טרעפטנעעגפא
 זיא ,קאר־ףאלש א ןיא טליהעגנײא ךיז ,ךיש־קעטש יד ןוטעגנא טאה
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 זיב זיא רע .טכיל ןםקאװ א ןדנוצעגנא ןוא לרעמעק ןײז ןיא קעװא
 ד״נת םעד ,עטאגלואװ יד טרזחעג ןײמ רעד ײב ןוא ןסעזעג גאטראפ

 .רמוכ םײב טגראבעג טאהעג טאה רע םאװ ,ןײטאל ףיוא

 םוצ קעװא זיא רע .ןטארעג םיא באה ךיא יװ ןוטעג טאה לדײז
 סעומש א םיא טימ ליװ רע םאד ,שינערעהוצנא ןא ןבעגעג םיא ןוא הלג
 ןטאזעגוצ זיא אמט רעד זא ,ךיז טײטשראפ .ןצײרד ןוא ןצכא ןגעװ ןוט
 עשידײ א יװ הלג א ראפ הרוהם ערעםעב א ןײז ןאק םאװ .ןראװעג
 רעד ןופ םיצירפ ןוא םיהלג :ץרוק השעמ עגנאל א ןכאמ וצ ? המשנ
 טאה לדײז ןוא ,ןקילג ענעדלאג ןעלדײז טגאזעגוצ ןבאה טנגעג רעצנאג
 ךיז ,בײװ םאד טגעגפא ,םטוג־ןוא־באה ןײז טפיוקראפ שינעלייא ןיא
 .יוג א ןראװעג זיא ןוא ,רעםאװ ןקילײה ןטימו ןעלצגעװשאב טזאלעג
 דיז ןבאה םיחלג :דובכ טאהעג לדײז טאה ןבעל ןיא לאמ ןטשרע םוצ
 ;רעטרעװ־ביול טימ ןטאשאב םיא ןבאה םיצירפ ;טעראפעג םיא םורא

 ערעײז ןיא ןטעבראפ םיא ןוא טלכײמשעג קילעזטײל םיא וצ ןבאה תוצירפ
 טאה רע .ףאשיב רעשטשאמאז רעד ןעװעג זיא רעטאפ־ףיוט ןײז .ןפיוה
 רעד .יקםװאנאי םוטקידענעב ראנ ,םלדנם ׳ר לדײז ןסײהעג טשינ רעמ
 זיא רע ואװ ,װעגאי טאטש רעד ךאנ ןראװעג ןבעגעג םיא זיא ןעמאנײב
 דאנ לײװרעד זיא לדײז ליואװביוא .ןראװעג ןגיוצעגפיוא ןוא ןריובעג
 טזאלעג ךיז רע טאה ,ןאקעד ןײק טשינ וליפא ןוא חלג ןײק ןעװעג טשינ
 ןוטעגנא טאה ןוא ןעלכענק יד זיב ענאטוס עצראװש עגנאל א ןעײנפיוא
 רע טאה טניואװעג .םלצ א ןוא סעקרעשטאפ רונש א זדלאה ןפיוא
 יד םוראװ ,ןםיורד ןיא םיורא ןטלעז זיא רע ןוא חלג םײב לײװרעד
 .דמושמ ןגירשעגכאנ םיא ןוא טגאיעגכאנ םיא ןבאה םיםדנוק עשידײ
 .רענעלפ ײלרעלא םיא ראפ טאהעג ןבאה טנײרפ עשיאיוג סלדײז
 ןוא םיחלג ראפ ראנימעם א ןיא ןעמוקנא לאז רע זא ,טגאזעג ןבאה לײט
 ןרעװ לאז רע ,טהצעעג םיא ןבאה ערעדנא .רמווכ ףיוא ןרידוטשםיוא
 וליפא ןענעז׳ם .ןילבול ןיא רעטםיולק רענאקינימאד א ןיא ךאנאמ א
 טימ ןבאה הנותח לאז רע ,ןטארעג םיא ןבאה םאװ ,עכלעזא ןעװעג
 לדײז רעבא .ץירפ א ןרעװ ןוא טנגעג רעד ןיא תילרע רעכעלגעמראפ א
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 טאה רע .דלמה־ךרד ןטימ ןײג וצ דלודעג ןײק טאהעג טשינ טאה
 ־עג טאה רע יװ יוזא .ןײז הלודגל הלוע ךיג טלאװעג

 ערעײז טימ ןעמאנ ןסיורג א ןעמוקאב ןבאה םידמושמ ליפ זא ,טסואװ
 סורטעפ רעגײטש א יװ ,טײקשידײ ףיוא ןוא דומלת ןפיוא רתסלפ־יבתכ
 ,איראמ אטנאס עד לואפ ,עילאפנאמו ןופ ינאיטסירק אלבאפ ,אסנאפלא
 ־נא ,ןראקרעפעפ ןאהאי ,אטסיטפאב ןאהאי ,אירעלאבאק אל עד ארדעפ

 טסאפעגפא ךיז ײב לדײז טאה — ,ערעדנא ליפ ןוא אטעראגראמ סױנאט
 ןוא דמושמ א ןעװעג ןיוש זיא לדײז זא ,טציא .געטש רעײז ןיא ןײג וצ
 גנילצולפ רע טאה ,ןסאג יד ןיא ןפאלעגכאנ םיא ןענעז ךעלגניא־רדח
 ענײז ,דומלת םעד טאהעג ביל טשינ לאמנײק טאה רע זא ,ןענופעגסיוא
 ,תימרא ןושל ןוא שדוק־ןושל ןופ שימעג ןײז ,תודגא ןוא סאירטו־אלקש
 ןײק ןראפעג זיא לדײז .ך״נת ןופ םיקוספ ןיא ןעגנושטײטנײרא ןוא
 ןקעטאילביב עשיחלג יד ןיא טאה רע ואװ ,עקארק ןײק ןוא ןילבול
 ךײלג טאה רע .טסאפראפ ןבאה םידמושמ יד סאװ ,רעכיב יד ןענופעג
 ןעװעג ןענעז ײז ןופ עטסרעמ יד זא ,טנעקרעד רעטעלב עטשרע יד ןופ
 זא ןוא ןרעדנא םעד רענײא טלפאלפעגבאנ ןבאה ײז זא ;םיצראה־םע
 :רעגײטש א יװ ,סארמוימ ראפ ענעגײא יד טימ טצונאב ךיז ײז ןבאה עלא

 עקינײא .גורה םײוגבש בוט ,התימ בײח תבשש יתוכ ,רתומ יוג תועט
 ןבאה ערעדנא ראנ ,םירוביח ערעײז ןבירשעג ןײלא טשינ וליפא ןבאה
 ןגעק רתסלפ־בתכ ןסיורג תמא םעד .ןעמאנ רעײז ןיא ןוטעג סע
 טשינ זיא רענײק ןוא ,טסאפראפ טאהעג טשינ רענײק ךאנ טאה דומולת
 ןוא ףירח רעד ,לדײז יװ לוספ־ףירט אזא ראפ טײרבעגוצ יוזא ןעװעג
 ןעמונראפ ךיז לדײז טאה סגעװנײא ראפ .ףוסוליפ ןוא לבוקמ רעד ,יקב
 ־םיואראפ טשרמולכ ןבאה םיאיבנ יד זא ,ךנת ןופ תױאר עײנ ןעניפעג וצ
 רע .םיתמוה־תיחת ןײז ןוא הנושמ־התימ ןײז ןוא ןעמוק םושי ןעזעג
 תמכח יפ לע תד ןכעלטםירק םעד ןעגנירדסיורא טלאװעג ךיוא טאה
 טלאזעג טאה רוביח סלדײז .עבטה־תמכח ןוא עימאנארטסא ,קיגאלה
 ןעלדײז לאז םאװ ,טפירש א ,הקזח־די רעשיאיוג א ,לידבהל ,ןרעװ

 .ןאקיטאװ ןיא ךײלג װענאי ןופ ןגארטקעװא

 געט עצנאג ןםעזעגפא זיא רע .טשראפעג ןוא טנרעלעג טאה לדײז
 רענעזדנעג א טימ ןבירשעג טכענ עבלאה טאה ןוא ןקעטאילביב ערעײז ןיא

 םירצונה־ימכח יד טימ טנגעגאב ךיז רע טאה טײצ וצ טײצ ןופ .ןעפ
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 לדייז יװ ךײלג .ןײטאל ןוא שיליופ ןיא ןסעומש ײז טימ טריפעג ןוא
 ןטלאהעג טציא רע טאה יוזא ,םירפס ןיא טלבירגעג ךיז רעירפ טאה
 יקב אזא ןראװעג דלאכ זיא רע .רעכיב עשיאיוג ןיא ןכוזמורא ןײא ןיא
 טימ יןעמוקאב ארומו ןבאה םידמוושמ ןוא םיחלג זא ,םינינע ערעײז ןיא
 טאה רע .ןזײרג ײב טפאבעג ןעמעלא טאה. רע .ןהנעטוצנײא םיא
 רע .םרעטאפדכריק יד ןופ ןעלטיפאק עצנאג קינײװנםיוא ףיוא טגאזעג
 וצ טגאזעגוצ לאמו ליפ םיא טאה׳מ .ןײטאל ןיא החמומ א ןראװעג זיא
 יד ןעמ טאה םעפע רעבא האנימועם א ןרעײז ןיא ערדעטאק א ןבעג
 ףיוא הנוממ א ראפ ןכאמ טלאזעג םיא טאה׳מ .ןטלאהעג טשינ ןשינעגאזוצ
 ־עיאװ א ןופ בורק א םעפע רעבא ׳עקארק ןיא קעטאילביב רעשיחלג רעד
 ,ןעזנײא ןביוהעגנא טאה לדײז .טרא ןײז ףיוא ןראװעג טצעזעג זיא עדאװ
 ןיא רעמ ןבאה םיחלג ידי .ליואװ יוזא טשינראג זיא םילרע יד ײב זא
 זענעז האמוט־יתב יד ןיא םטקידערפ יד .טאגפא םעד יװ דלאג סאד ןעניז
 ןרעװ השדח־תירב םעד ןוא ך״נת ןופ םיקוספ .תוצראה־םע טימ לופ
 .ןײטאל טראװ ןײק טשינ ןענאק םיחלג ליפ .טלפירקראפ ןוא טשלעפעג

 .ןזײרג טימ לופ זיא ןושל שיליופ רעײז ךיוא

 ץלא זיא רע רעבא ׳גנאל ןראי ליװקשאפ ןײז ןבירשעג טאה לדײז
 ,טײקטנרעלעגליואװ ןײז ןעװעג זיא םיורג יוזא ,ןראװעג קיטראפ טשינ
 .ץכעבײרש ןגײא ןײז ןיא תומיגפ ןעניפעג ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע זא
 .טרעמעג ךיז ײז ןבאה ץלא ,םיתועט יד ןטכארראפ טאה רע רעמו םאװ
 טפיוהעגנא ןיוש ךיז ןבאה׳ם .ןבירשעג רעדיװי ןוא טקעמעג טאה רע
 ־ץראװש ץנאג ןײק ראנ ,ריפאפ סנגיוב המב ןדאלפוש ענײז ןיא
 אזא םיא טאה ןראי ךאנ .ןלעטשפיונוצ טנאקעג טשינ רע טאהי רוביח
 טנאקעג טשינ רעמ טאה רע זא ,תולפש א יוזא ןוא ןעמונעגנא טײקדימ
 ,שלאפ זיא םאװ ןוא טכער טשרמולכ זיא׳ם םאװ ,דײשנשיװצ א ןכאמ
 ןלעפעגליואװ םיעשר יד טעװ׳ם םאװ ,שיראנ םאװ ןוא קידלכש זיא םאװ
 טביולגעג טשינ רעמ טאה רע .ןחמהא ןא ןפראװ ןלעװ ײז םאװ ףיוא ןוא
 טשינ רע טאה ןגעװטםעדנופ .רקש ןיא טשינ ןוא תמא ןיא טשינ
 ןײז וצ שדחמו ןוא םינינע ײלרעלא ןיא ןעלבירג וצ ךיז טרעהעגפיוא
 טזומעג םמושמ ץוקש ןגעװ ךוב ןײז בילוצ טאה רע תמחמ .םישודיח
 סאיגום ײלרעלא ןיא טפיטראפ ךיז רע טאה ,דומלת ןיא ןקוקנײרא טפא
 רע לײװ ,ראפרעד טנרעל רע ביוא ,טםואװעג טשינ טבער טאה רע ןוא
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 טימו טאה רע .טײהניואװעג םיוא רעדא ,םילובלב ץלא ךאנ טכוז
 ־הארמ םירפם ןופ ןדנאר יד ףיוא ןבירשעג טנאה רעקידנרעטיצ א
 לאמוצ .תואחםונ ײלרעלא ןשראפכאנ ןיא טזאלעגנײרא ךיז ןוא תומוקמ
 ־כישעג ,תופשכמ ןופ ןםעצארפ ןגעװ רעכיב טנעײלעג םתם רע טאה
 ־אב ,לװײט א טצעזאב ײז ןיא ךיז טאה׳ם םאװ ,ןעיורפגנױ ןופ םעט
 ־עג ןבאה םאװ ,ןכאז עכעלנע ןוא עיציזיװקניא רעד ןופ ןעגנובײרש
 ־ראט םאד זיא לײװרעד .ןטײצ ןוא רעדנעל ענעדײשראפ ןיא ןפארט

 זדלאה ןײז ףיוא ןעגנאהעג טאה םאװ ,ךעלדנער ענרעדליג יד טימו עלעב
 יװ ,לעג ןראװעג זיא םינפ ןײז .רערעטיש ץלא ןראװעג ,םלצ ןרעטניה
 ,טלםײרטעג םיא ךיז ןבאה טנעה יד ,ןשאלעגםיוא — ןגיוא יד ,טעמראפ
 עדעי .ןםיר ןוא ןקעלפ טימ1 לופ ןראװעג זיא ענאטום ןײז .ןקז א ײב יװ
 .ץראה ןײז ןופ ןענורעגםיוא זיא תומוא יד ײב םםרופמ ןרעװ וצ גנונעפאה
 ,לדנער םאד ןטיבעגרעביא טאה רע םוראװ ןוטעג גנאב ןיוש םיא טאה םע
 טאה םנטשרע םוראװ ,טמויוצראפ ןעװעג ךיוא זיא קירוצ געװ רעד ראנ
 ׳ץעזעג א ןעװעג ײז ײב זיא םעד ץוחא ,תונומא עלא ןיא טלקאװעג ךיז רע
 .רעטײש ןפיוא טנערבראפ טרעװ ׳דײ א קירוצ טרעװ םאװי ׳טםירק א זא

 קעטאילביב רעד ןיא ןםעזעג זיא לדײז ןעװ ׳גאט א םענײא ןיא
 ,די־בתכ ןטקעמעגפא־בלאה ןטלא ןא ןיא טקוקעגנײרא ןוא עקארק ןיא
 רע טאה ביוהנא ןיא .ןגיוא יד ראפ ןראװעג לקנוט גנילצולפ םיא זיא
 םוראװ טגערפעג טאה רע ןוא ׳ןרעמעד ןביוהעגנא טאה׳ם םאד טנײמעג
 ןםעזעג זיא םאװ ׳ךאנאמ א ןעװ רעבא ;טכיל ןײק ןא טשינ טדניצ׳מ
 ,ןעמחנאב רע טאה ׳גאט רעלעה זיא׳ם םאד ,טגאזעג םיא טאה ׳ןבענרעד
 ןײגמײהא ןײלא טנאקעג טשינ רעמ טאה רע .ןראװעג דנילב זיא רע זא
 ־עג לדײז טאה ןא םלאמאד ןופ .טריפעגפא םיא טאה ךאגאמ רעד ןוא
 ענײז זא ׳טאהעג טכרופ טאה רע תמחמ .שינרעטצניפ רעד ןיא טבעל
 ןוא ןגיוא ןא ןבײלב טעװ רע ןוא ׳ןפעשםיוא ןכיגניא ךיז ןלעװ ןטאקוד
 ןשינעלקנעװק ןוא ןשינערעלקגײרא עגנאל ךאנ רע טאה ,הטורפ א ןא
 ־ײם באה׳כ .הלפית רעד ײב רעלטעב א ןרעװ וצ ךיז ײב טםאפעגפא
 ײם ןוא טלעװ־יד ײס — טרעלקעג רע טאה — ןריולראפ ץלא ײם־יװ
 . . . ? ןטלאה וצ םיורג אד ךימ ךיא באה םאװ ,טנײה — ׳טלעװ־ענעי

 .רעטנורא זומו׳מ זא ׳ןכײצ א זיא ׳רעבירא טשינ ןעק ןעמ זא
 ןעמונעגפא טאה ׳יקםװאנאי םוטקידענעב רעדא ׳סלדנם ׳ר לדײז ןוא
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 ןטראד ךיז ןוא האמוט־תיב סיורג א ןופ פערט יד ףיוא טרא ןא
 •זעלטעב טצעזעגקעװא

 טאה׳מ .ןפלעה םיא טװאורפעג ןקינאנאק ןוא םיחלג ןבאה ביוהנא ןיא
 קיליװ טשינ זיא לדײז רעבא .רעטםיולק א ןיא ןצעזנײ־ש טלאװעג םיא
 ןיא ןײלא טכאנײב ןפאלש טלאװעג טאה רע .ךאנאמ ןײק ןרעװ וצ ןעװעג
 ןרעטגיה עלעבראט א ןיא ץנימ ןײז ןגארט ןוא לביטש־םעדיוב ןײז
 לאמו ןופ .לזיױ םוצ ןקוב ךיז טלאװעג טשינ רעמ ךיוא טאה רע .לבײל
 ןבענ ןלעטשקעװא ךיז רעליש רעשיחלג א רעדא חלג א טגעלפ לאמ וצ
 ןצנאגניא ןעמו טאה רעטעפש .םעומש ןטגרעלעג א ןריפראפ ןוא םיא
 ןריפ םיא לאז יז עבאב א ןעגנודעג ךיז טאה לדײז .ןסעגראפ םיא ןיא
 ךיוא םיא טאה יז .םײהא קירוצ טכאנײב ןוא הלפית רעד וצ ירפרעדניא
 ־עגוצ ןבאה םײוג עטוג .םטכעקעג לפעט א טכארבעג גאט ןיא לאמנײא

 ׳תועבטמ עכעלטע טראפשעגפא רעדיװ וליפא טאה׳ר .תובדנ ןפראװ
 ערעדנא יד .רעלופ ןראװעג זיא זדלאה ןײז ףיוא עלעבראט סאד ןוא
 .טרעפטנעעג טשינ ײז טאה׳ר ראנ ,םיא םיוא טעפשעג ןבאה םרעלטעב
 פאק רעקינײב רעלאג רעד ׳יגק יד ףיוא ןענאטשעג גנאל ןהעש זיא רע
 זיב טלפענקראפ שובלמ עצראװש םאד ,ןםאלשעגוצ סעיװ יד ׳טזיולבטנא
 .ןעלפערפ ןוא ןעלקאש ךיז טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ןפיל יד ןוא ,ףיורא
 .תוליפת ערעײז טגאז רעלטעב רעד זא ,טכאדעג ןבאה רעײגײבראפ יד
 טגאזעג ןוא ארמג ,תױנשמ קינײװנםיוא טנרעלעג ראג רע טאה ןתמא ןיא
 טאה׳ר יװ ךיג יוזא ןםעגראפ רע טאה תורות עשיאיוג יד ןעד ,םילהת
 ־ךריק יד .אתוקניד אסריג יד — זיא ןבילבעג ןוא ,טנרעלעגםיוא ײז
 יד ףיוא טרעליוקעג ךיז ןבאה םגגאװ .שיור טימ ןעװעג לופ זיא םאג
 טימ ןגירשעג ןבאה םרעסײמש יד ,טעשזריהעג ןבאה דרעפ .רענײטש
 ,טכאלעג ןבאה םעםקיש .ןשטײב יד טימ טקאנקעג ןוא תולוק עבארג
 ,טגירקעג ךיז ןבאה םעיוג .טגײװעג ןבאה רעדניק .טעשטיװקעג
 לאמוצ טגעלפ לדײז .דײר ענעםאלעגםיוא טדערעג ,ןעמעגוצ ןפורעג ךיז
 םענעקנוזעג א טימ ,רענעגיװשראפ א ןעינק ןבײלב ,ןעלמרומ ןרעהפיוא
 ןײא זיולב ,ןרעגאב םוש ןײק טאהעג טשינ רעמ טציא טאה רע .פאק
 א אד זיא :תמא םעד ןסיװ וצ ,םיא ןיא טרעבגעעג טאה גנאלראפ
 עלא רעדא ,המשנ א אד זיא ? רקפה ןוא קידרמוח זיא ץלא רעדא ,גיהנמ
 ,שנועו רכש ןאראפ זיא ?ךראמ ןופ רעצכעפמעדםיוא ןענעז תובשחמ
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 רעד רעדא ׳ןאראפ םעפע זיא ?ןובשח םוש ןײק אטשינ זיא׳ס רעדא
 ןבאח םנגער ׳טנערבעג םיא טאה ןוז יד ? ןױמד לטירז זיא שי רעצנאג
 ראנ ,לאפפא טימ טקינײרמואראפ םיא ןבאה ןביוט ׳ןםאגעג םיא• ףיוא
 ׳טציא .ןשינעפערט עקידנםיורד יד וצ טכא ןײק ןוטעג טשינ טאה רע
 זיא ,ײרעטלאהסיורג יד ,הװאת עקיצנײא ןײז ןריואװעגנא טאה לדײז זא
 טגעלפ לאמוצ .ןעגנאגעגנא טשינ ךאז עקידתױמשג םוש ןײק ןיוש םיא
 רעד לדײז ןיב ךיא זא ,טלאמעג סאד זיא :ןוט גערפ א ןײלא ךיז רע
 באה ? להקה־שאר רעד לדנם ׳ר ןעװעג זיא רעטאפ ןײמ זא ןוא יוליע
 ־עג םאװ ,טײל ןאראפ ךאנ ןענעז ?ביױו א טאהעג לאמא תמאב ךיא

 ןבאה טשינ ןעק םאד זא ,ןזיװעגסיוא ךיז טאה םיא ןוא ? ךימ ןעקנעד
 ןײלא ראװ יד זיא ,ןעשעג אי זיא׳ס ביוא ןוא .ראװ רעד ףיוא ןעװעג

 .זײרג רעםיורג ןײא

 ןיא ןעלדײז וצ ןעמוקעג זיא עבאב יד ןעװ ,ןג־מןמירפ א םענײא ןיא
 ןפארטעג םיא יז טאה ,ךריק רעד וצ ןריפוצקעװא םיא ,לביטש־םעדיוב
 טאה ןאד .ןפאלשעגנײא זיא רע זיב טראװעגפא טאה יז .קנארק ןגיל
 זדלאה ןײז ןופ ךעלדנער טימו עלעבראט םאד ןדנובעגפא טײהרעליטש יז
 ןיא טריפשעג טאה לדײז סאד ןעװעג זיא תמא רעד .ןענירטנא זיא ןוא
 פאק רעד .טראעג טשינ םיא טאה׳ם ראנ ,םיא טעבנגאב׳מ יװ רעמולש
 םיפ יד .ןײטש א יװ רעװש ןגעלעג זיא ײה טימ עלעשיק םעד ףיוא
 בײל עטרעצעגםיוא םאד ,ןוטעג ײװ ןבאה ןעקנעלעג יד ,ןכארבעג ןבאה
 ־פיוא ךיז ןוא ןפאלשעגנײא זיא לדײז .ליוה יוז ןוא םײה ןעװעג זיא
 טאה רע .ןםירעגפיוא ךיז ןוא ןראװעג טלמירדטנא רעדיװ ,טפאכעג
 ןופ טרעהעג טאה רע .טכאנ רעדא גאט זיא׳ס ביוא ,טםואװעג טשינ
 ןעגנילק א ,שינעפוט א ,שינעפור א ,שינעמורב א ,ןעײרשעג ,תולוק םאג
 טלאװ ןםיורדניא ךײלג ,טכודעגםיוא לאמווצ םיא טאה׳ם ןוא ןקאלג ןופ
 טימ ,ײרעקיופ ןוא ןטיימורט טימ ,אגח א טעװארפעג ןדײה ןופ לבעפ א
 עשירענידנצעג ןוא ץנעט ענעםאלעגםיוא טימ ,תױח עדליװ ןוא ןצאקרוטש
 רעד .טגערפעג ןײלא ךיז רע טאה — ? ץעגרע ךיא ןיב ואװ .תונברק
 .ןריהעג יד ןופ ןגיולפעגםיורא םיא זיא עקארק טאטש רעד ןופ ןעמאנ
 ךיז טאה םיא .ןליופ הנידמ רעד ןיא טקנעדעג טשינ וליפא טאה רע
 .אגתרק ןיא רשפא ,םיור ןיא ,אנותא ןיא ץעגרע זיא רע זא ,ןזיװעגםיוא
 ןיא ןוא ,טגערפעג ךיז רע טאה — ?ךיא בעל טײצ א ראפ םאװ ןיא
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 זיא שע זא ,ןובשח א ןבעװ ןעמוגעג ךיז טאה חומו ןקידרעביפ ןײז
 טרעטאמראפ רע זיא דלאב .םירצונה תריפם רעד ראפ ןראי רעטרעדנוה
 :ןבילבעג זיא ןױער רעקיצנײא ןא זיולב ׳ןטכארטנײרא ליפוצ ןופ ןראװעג
 ־סיוא ןרעװ ץלא טעװ ?גנוקעלפטנא םוש ןײק ןא עקאט ךיא בראטש

 . .. ? טבערעג םיםרוקיפא יד עקאט ןענעז ? קיבײא ףיוא ןשאלעג

 טאה רע .ןזיװאב םיא וצ ךיז ׳ערה־רצי רעד ,ךיא באה גנילצולפ
 יד .טײרג ײז ׳טגאזעג ךיא באה ,לדײז .טײהרעדנילב ןעזרעד ךימ
 ןפורעגםיוא לדײז טאה — ? וד טםיב םאד .ןעמוקעג זיא העש עטצעל
 ךיא באה ,לדײז ,אי ? ןטש רעד ? תומה־ךאלמ רעד — .דײרפ טימ
 ןײק מט טשינ װאורפ .ריד ךאנ ןעמוקעג ןיב ךיא .טרעפטנעעג
 ןיהואװ .ןפלעה טשינ יװ־ײם ריד טעװ׳ס לײװ ,יודיװ ןגאז רעדא ,הבושת
 ביוא .ןײרא םונהיג ןיא ךײלג .טגערפעג רע טאה — ? ךימ: וטםמענ
 טגאזעג לדײז טאה — !ךיוא טאג א אד ךאד זיא ,םונהיג א אד זיא׳ס
 ־רעד ךיא באה — טשינ היאר ןײק זיא׳ס .ןפיל עקידנרעטיצ טימ
 םונהיג א ביוא — .טרעפטנעעג רע טאה — !היאר א אי זיא׳ם .טרעדיװ
 טציא .אד ךיוא ר ע זיא ,אד טסיב וד ביוא ןוא .אד ץלא זיא ,אד זיא

 . . . . !טײרבעגנא ןיב ךיא .טםפראד וד ואװ ךימ םענ

 המשנ ןײז ןעמונעג ,דרעװש ןײמ. טימ ןטכאשרעד םיא באה ךיא
 ןענעז תופילק .תיתחת־לואש םוצ ןגיולפעגקעװא ןוא לגענ ענײמו ןיא
 .ןליוק יד טרעדורעגפיוא ןבאה םונהיג ןיא הלבח־יכאלמ יד .ןגיולפעגכאנ
 ־בלאה ,רעײפ־בלאה — ריט רעד ײב ןענאטשעג ןענײז סאװ ,םיצל ײװצ
 טימ ןוא פעק יד ףיוא ןשאט־ןמה טימ ,טנטלאקאב ןוא טלדרעבאב ,ךעפ

 .טכאלעצ ךיז ןבאה — ןדנעל יד ףיוא רעטיר
 ,ןטײװצ םוצ טגאזעג רענײא טאה — רעטשרע רעד סולדײז זיא׳ם —

 . , . !רױפיפא ןא ןרעװ טלאװעג טאה םאװ ,רוחב־הבישי רעד —
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 טשינ םאפש ןבײרט וצ ןגינעגראפ טפאשראפ לאמעלא רימ טאה׳ם
 ־אב־ליואװ זיא׳ם •עטיוט יד טימ ךיוא ראג ,עקידעבעל יד טימ זיולב

 ןאק םאד •ןײז וצ םיתמ־היחמ טכאמ ןײמ ןיא טשיג זיא׳ם םאד ׳טגאק
 ןרעקמוא טײצ א ףיוא ןאק ׳ערה־רצי רעד ׳ךיא רעבא .ןײלא לוכיבכ ראנ
 ןפור םיפוםוליפ יד יװ ׳תימהב שפב א רעדא ,םײח־חור א ןנימחרב א וצ
 אזא וצ זיא ײװ .עקידעבעל יד ןשיװצ ןבײרטמורא ןזאל םיא ןוא ,סאד
 רעד ףיוא זיא רע .טיוט טשינ ןוא קידעבעל טשינ זיא רע .םענײא
 ןגעװ טגראז ,טשרמולכ טסע תמו א יװ ןקוקוצוצ ביל באה ךיא .ץענערג
 ליפש יד ןעװ .ערעדנא ןוא דיז טראנ ,טקידניז ,הנותח טאה ,תילכת א
 ןב לקעז דומעי :גאז א םיא וצ ךיא וט ,קיםירדרעביא רימ טרעװ
 ןוא .קידאפס ןײק טשינ ײרד ןוא ןײרא ור ןײד ןיא קירוצ ײג ,לקעלפ
 ־עגמורא טאה רע םאװ ,טײצ רעד ןיא םוראװ ,ביוטש יװ ךיז טלאפעצ רע
 רע :עקינײז םאד ןאטעג ףוג רעד טאה ,ןױמדה־םלוע ןפיוא טלגאװ

 .טליופעג טאה

 ןעמאנ ןטימ ןאמגגנױ א ןבילקעגםיוא לאמנײא דיא באה ,ונ
 ,ביױו ןײז .טיוט ראי א רעביא ןעװעג ןיוש זיא רע .לדאג־עשטיא
 .ןאמ ןרעדנא ןא טימ טאהעג הנותח טאהעג ןיוש טאה ,עצײר־ענײרט
 טשינ רע טאה רעדגיק ןײק ,טאהעג טשינ רע טאה ןרעטלע ןײק תמחמו
 א ןיא רע טאה טביואװעג ןוא ,טשינ ייאדװא השורי ןײק ,טזאלעגרעביא
 .טקנעדעג טשינ ןיוש םיא ןא רענײק טאה ,עשראװ ,טאטש רעםיורג
 זיא ,םגטשרע .ןבעל םײב תמ א ןעװעג ךאנ רע זיא ,טגאזעג תמא םעד
 טאה ,סנטײװצ .תמכ בושת ינע ןוא ,םעלאפ ןביז ןיא ןצבק א ןעװעג רע
 זיא יז :בײװ׳ם ןבעגעג טאה הםגרפ יד .ןעזעגנא טשיב טאלג ךיז רע
289 
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 א זיא קלאפראפ׳ם טאה טניואװעג .קראמ ןיא ןירעלדנעה א ןעװעג
 ־עשטיא .גאטײב וליפא רעטצניפ ןעװעג זיא׳ס ואװ ,בוטש־רעלעק
 ׳םישרד&־יתב יד רעביא עולב־עורק טײרדעגמהרא ךיז טאה לדאג
 ןא ׳רענײלק א ןעװעג זיא רע .ןוױוא ןרעטניה קנאב א ףיוא טלמוירדעג
 סאװ ,לדרעב א טימ ןוא דעלעגײא ענעפאלשראפ טימ ,רענעגיובעגנײא
 זיא עציפושז עטרעכעלעצ יד .קע רעשרעניה א װו ןעזעגסיוא טאה
 ןענײז ןרעדולפ יד .לדנעב א טימ טלטראגעגמורא ןדנעל יד ײב ןעװעג
 ־רעטניה א ןגארטעג רע טאה פאק ןפיוא .ןלאפעגפארא לאמעלא םיא
 טאה רע .םעבארקש ראפ א — םיפ יד ףיוא ןוא ,לטיה א ןופ קאלש
 ןראװעג ףאלש רע זיא דאנרעד .ראי קיםײרד ןוא םקעז יוזא טבעלעגפא
 םײב ןפורנא טנאקעג טשינ טאה רענײק םאװ ,קנערק א סעפע ףיוא
 ־ראפ ףיוא ,טעב־קנאב א ןיא ןכאװ עכעלטע ןגעלעגפא זיא רע .ןעמאנ
 ןראװעג זיא םינפ קד ןוא ,םעטאמש טימ טקעדעגרעביא ,יורטש טליופ
 ,ןגראמירפ א םענײא ןיא .רענעלאפעגנײא ןוא רעלעג גאט וצ גאט ןופ
 טײרג ,ןשיוק עריא ןעמונעג ןוא טרעדעפעג דיז טאה עצײר ענײרט ןעװ
 ןיורק יד ,רעזײפשאב ריא זא ,ןעזרעד יז טאה ,ןײרא קראמו ןיא ןײג וצ
 זיא ,ןדע־ןג ןיא ןײז טעװ יז עלעקנעב־ןםיפ םנעמעוו ,פאק ריא ןופ
 םיא ןוא לכיצ ןופ רעדעפ א ןעמונעגוםייורא טאה יז .רעגיהו ןײק טינ ןיוש
 .טרירעג טשינ דיז טאה רעדעפ יד ראנ ,רעכעל־זאנ יד וצ טגײלעגוצ

 ףיוא ןדליג ראפ א טצארקעגפיונוצ זיא׳ם־יװ טאה ענעדײ יד ,רוציקב
 .תמאה־םלוע ןפיוא טלקעפעגרעבירא ןעלדאג־עשטיא טאה׳מ ןוא היװל א

 טײצ ןײק טאהעג טשינ םינכש יד ןבאה ,קיטײרפ ןעװעג זיא׳ם תמוחמ
 שינעלײא ןיא זיא׳ם־יװ ןיוש םיא טאה׳מו ןוא הלגע רעד דאנ ןײגוצכאנ
 רבק םעד ףיוא טלעטשעגפיורא טשינ וליפא טאה׳מ .ןוטעג טכער ןײז

 •זעמאנ א טימ לטערב ןײק

 ןוא המהד־דאלמ רעד םיא וצ טמהק ,טבראטש דײ א ןעװ ,דעלניװועג
 ןוא תװצמ ענײז טגעװ׳מו ןוא טסעמ׳מ ןוא ,דמש־המ ;םיא טגערפ
 ןא ןםעגראפ דיוא םידש יד ןוא םיכאלמ יד רעבא ןבאה ,ונ .תוריבע
 סשינ זיא רעעיק ןוא םישדח ןגעלעגפא זיא רע .ןעלדאג־עשטיא
 טםואװרעד דימ דיא באה דארג .טגערפעג טשינ טאה דענײק ןוא ןעמוקעג
 ןכאמ וצ ןלאפעגנײא זיא רימ ןוא רפע־ןכוש םענעזאלראפ םעד ןגעװ
 דיא באה — ,לדאג־עשטיא רוהט־תמ ,וד דאנ רעה .םאפש א םיא טימ
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 ? דרע׳רד ןיא ןליופ וצ רועיש רעד זיא לפיװ — ׳ןוטעג ףור א םיא וצ

 עשראװ ןיא םורא דיז ןעיירד׳ס .טאטש ןיא םיורא ײג ןוא ףיוא ײטש
 יפיוא זיא ןאמחעגגױ רעד ׳ללכה •רעגײא ךאג ןײז לאז ׳םיתמ ליפיוזא
 ןוא טכאג רעד ןטימ ןיא ןעװעג זיא׳ס .ןײג טזאלעג ךיז ןוא ןעגאטשעג
 ןעלדאג־עשטיא טריפעגגײרא באה ךיא .ןפאלשעג זיא דײ־תורבק רעד
 עציפושז יד םיתמה־רמהש םײב ןעמוגעגוצ טאה רע ןוא לביטש־הרהט ןיא
 ןיא ןעגאפש טזאלעג דיז ןוא לװיטש יד ןוא ןזיוה יד ןוא לטיה׳ם ןוא

 .ןײרא טאטש

 ׳ןצבק רערעדגא רעדעי יװ ךײלג ןוטעגגא ןעװעג זיא רע ליואװביוא
 ־עגגא טאה רעטכעװ־טכאג רעד .ןקארשרעד םיא ראפ ךיז ןשטגעמ ןבאה
 עליטש טימ ןכירק ןעזרעד םיא טאה׳ר ןעװ ׳ןקעטש ןטימו ןפאלק ןביוה
 ׳ןעמוקעגגגעקא םיא זיא םאװ ׳רוכיש א .טליבעצ ךיז ןבאה טגיה .טירט
 ־עג קוק א םיא ףיוא טאה׳ר ןעװ ׳טרעטביגעגסיוא עגר ןײא ןיא ךיז טאה
 טשיג טאה לדאג־עשטיא תמחמו .קירוצ ףיוא ןעקצאה ןעמוגעג ןוא ׳ןוט
 טאה ׳זיוה ןופ טײצ ראי א ןיוש זיא׳ר זא ןוא טיוט זיא רע זא ׳טםואװעג
 ׳לסעג עלאמש םאד ײבראפ זיא רע .םײהא געװ ןפיוא ןעמוגראפ ךיז רע
 ןיא פערט ערעטצגיפ יד טימו ןכירק טזאלעג ךיז ׳טגיואװעג טאה׳ר ואװ
 ׳עז ׳עז .רעדגעלעג ןקידלקאװ ןא ןטלאהעגגא ךיז ןוא ׳ןײרא רעלעק
 — ׳טלמחומעג רע טאה — !שרדמ־תיב ןיא ןםעזראפ ךיז ןיב׳כ טעפש יװ

 .ןײז שרושה ןמ רקוע ךימ טעװ עצײר־עגײרט

 יז זיא גגורעדגואװראפ ןײז וצ ראג ׳ריט יד ןוטעג פוטש א טאה רע
 !זגורב קראטש רימו ףיוא ןײז זומ יז .לטײק א ףיוא טראפשראפ ןעװעג

 .לאמאכאג ןוא לאמגײא טפאלקעגגא טאה רע .טכארטעג רע טאה

 אד דיז טוט סאװ .ליבםגאמ א ןופ ץפיז א טרעהרעד רע טאה גגילצולפ
 ־עגײרט לאז עשז ןיוש — .טגערפעג ןײלא ךיז רע טאה — ? םעפע
 זיא׳ם ׳טע . .. ? דגיז א ןיא ןראװעג טלכיורטשעג ןבאה ׳הלילח ׳עציױ
 ןפע ןא ץעמע טאה עגר רעד ןיא .. . !טכודעג רימ ךיז טאה׳ם !שיראג
 ןופ טלאטשעג א תוכשח ןיא ןעזעג טאח לדאג־עשטיא .ריט יד ןוטעג
 טכאמעג רע טאח רשפא זא ,ןלאפעגגײא םיא זיא׳ס יװ יוזא .ליבםגאמ א
 :מטעג גערפ א רע טאה ׳הריד רעדמערפ א ןיא טפאלקעגגא ןוא תועט א

 . . . ? עצײר־עגיױט טגיואװ אד —
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 .לוק שליבסנאמ בארג א טגערפעג טאה — ? ריא טנעז טרעװ —

 ? ריא טליװ םאװ —

 טגאזעג לדאג־עשטיא טאה — !ןאמ ריא ךאד זיב ךיא ,שטײטם —
 .רעלבלובמ א

 לוק ליוה א טימ ןוטעג ײרשעג א רענעי טאה-? ןאמ ריא —
 .ץכעלײװרעטניה ףיוא ןטערטעגפא זיא ןוא

 ףור א עצײר־ענײרט טאה — ?רענײא א ראפ םע זיא רעװ —
 רעד וצ ןעמהקעגוצ ךאנרעד דלאב זיא יז .פארא רעגעלעג ןופ ןוטעג
 ׳גנאג ריא ײם ,םקואװ ריא ײם טנאקרעד טאה לדאג־עשטיא .ריט

 .בײל ריא ןופ ךורעג ןכעלרעיוז־ךעלסיז םעד ײם

 .ןוטעג גאז א רע טאה — ׳לדאג־עשטיא ׳ךיא ןיב םאד —

 טימ ןעײרש ןעמונעג עצײר־ענײרט טאה ׳ןרעפטנע וצ טאטשנא
 .ריט יד ןוטעג פאלקראפ א טאה ליבסנאמ רעד .תולוק עכעלרעמאי

 ־ענײרט טאה רעירפ .רעטרעטיצרעד א ןײטש ןבילבעג זיא לדאג־עשטיא
 יז זיא ךאנרעד .ןרעדנא םעד ךאנ ײרשעג ןײא טזאלעגםיורא עצײר
 ךאנרעד .תושלח ןלאפעג טלאװ יז יװ רעגײטש א ,ןראװעג טמוטשראפ
 ־ענײרט ,עדײב ןוא ,שינעלמחומ א ןוא שינעשטפעש א טרעהרעד רע טאה
 טוט םאװ .לארשי־עמש ןפור ןעמונעג ןבאה ,ליבםנאמ רעד ןוא עצײר
 ןענאטשעג זיא רע ,טגערפעג ןײלא ךיז לדאג־עשטיא טאה — ? אד ךיז
 ,ןרעטש םעד טשטײנקעג ,דראב יד טצארקעג, טלבירגעג ךיז ,תוכשח ןיא
 יד םיא זיא רעשילרעטםיוא ץלא ,טרעלקעגנײרא טאה׳ר רעמ םאװ ראנ
 טזאלעגנײרא ךיז טאה השא יד ראנ ,שרעדנא טשינ .ןעמוקעגראפ ךאז
 רעטיב ןעװעג ,ךעבענ ,םיא זיא׳ם .ןוטעג גאז א רע טאה — ,תונז ןיא
 ־תיב א ןיא ןקיטכענ ןײג ןוא טעב־קנאב ןײז ןוא השא ןײז ןזאלוצרעביא
 טשינ זיא׳ם יװ יוזא ראנ ,בוטש־םיחרוא־תםנכה א ןיא רעדא ,שרדמ
 יװ ,טםואװעג טשינ טכער טאה רע ןוא ,ךיז ןגירק וצ עבט ןײז ןעװעג
 .ןײגוצקעװא טםאפעגפא ךיז ײב רע טאה ,לוק׳ס ףיוא טביוה׳מ יוזא

 יוזא זיא אמתםמ — .טדערעג ךיז וצ רע טאה — ?ןוט ךיא לאז םאװ
 .טרעשאב

 פערט יד טימ ןײג טזאלעג ךיז םיפ עקירעבאלש טימ טאה רע ןוא
 .קירוצ ףיוא



 293 ןצנאט ןעײג םיתמ ײװצ

3 

 א ןיא ׳דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא לדאג״עשטיא ןעװ ,גאטראפ
 ךיא ןיב ,ןפאלשעג טשרמ׳ולב זיא ןוא ,בוטש־םיחרוא־תםנכה ןופ לקניװ
 ענעזדנעג טימ ןיושראפ ןצראװש א ןופ טלאטשעג ןיא םיא וצ ןעמנקעג

 :טגאזעג ןוא סיפ

 ,קיבײא טשינ טבעל שטנעמ א ? לדאג־עשטיא ,וטסלמוירד סאװ —

 הארב ןיא יװ ןלאפראפ זיא ,טלעװ רעד ףיוא ןײרא טשיג טפאכ׳מ זא ןוא
 . . . !ףאונ א וד רעװ ״רגוז א ןראװעג זיא בײװ ןײד ביוא

 — .טרעפטנעעג רע טאה — ,טשינ ךאד ראט׳מו ,שטײט׳ם —

 . . . םונהיג ןיא טפארטשאב ךאד טרעװ׳מ

 םיא ךיא באה — !םונהיג ןײק אטשינ זיא׳ם ,ײג ,ןיוש ײג —-
 תילו ןיד תיל .טשינראג טריפש ןוא טשינראג טסײװ תמ א — .טגאזעג

 !ןײד

 ןוא ןםירעגפא ןיב׳כ זא ,יאטלוה א ןרעװ ךיא לאז יוזא יװ —
 .טגערפעג לדאג־עשטיא טאה — ?ןםילשעגפא

 ײג — ,טגאזעג ךיא באה — טלעג ךס א ןבאה םידיגנ יד —
 .ןפלעהוצ ריד לכיא ... עבנג ןוא קראמ ןיא סיורא

 ? הםיפת ןיא ןצעזנײא ןוא ןפאכ ךימ ןעמ טעװ רעמאט ןוא —

 ...ןוט טשינר^ג ריד ןאק׳מו ,טע —

 זיא ןוא ןענאטשעגפיוא לדאג עשטיא זיא ירפרעדניא סנגראמוצ
 וצ סעפע טשרמהלכ ,םארק א ןיא ןײרא זיא רע .קראמ ןיא םיורא
 יד טאה םינוק ןײק ןעװעג טשינ טראד ןענעז׳ם ^יואװביוא ראנ ,ןפיוק
 וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .ליװ רע םאװ טגערפעג טשינ םיא ןירעמערק
 ןירעפיוקראפ יד ראנ ,רעגניפ יד טקעטשעגנײרא ןוא ךעלבעב קאז א
 .הרוחם רעד׳ טימ ךיז טעראפ רע םאװראפ מדערעגםיוא טשינ םיא טאה

 טזאלעג ןוא לביטש־רעטניה א ןיא ןײרא ענעדײ יד זיא לאמא טימ
 םוצ טרעטנענרעד ךיז טאה לדאג־עשטיא .רקפה ףיוא לבלעװעג׳ם
 ־עגנײרא ןוא טלעג ןפיוה א ןעמונעגנא ,דאלפוש םעד טנפעעג ,שיט־ןדאל
 ־םיוא ךיז ןוא טראשעגםיורא ךיז רע טאה דלאב .ענעשעק ןיא טקעטש

 .ןומ׳ה ןטימ טשימעג
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 ־עג א טרעהרעד טאה רע יװ ,טונימ ןײק טרעיודעג טשינ טאה׳ס
 זיא׳ם .בנג םעד ןפאכ לאז׳מ: ,ןגירשעג טאה ןירעמערק יד .דלאװ
 םעד ןעװעג דשוח טאה רענײא רעדעי .געיעג א ,ףיולעג א ןראװעג
 ןוא ,טכוזאב מיא ןוא רעלטעב א םעפע טלעטשעגפא טאה׳מ .ןרעדנא
 טאה׳ר ןוא ןענופעג טשינראג םעטאמש ענייז ןיא טאה׳מ ליואװביוא
 טאה ,םולח ןײק ןוא ןורתפ ןײק ןופ טשינ טסײװ רע זא ,ןריואװשעג
 דשוח טשינ רענײק טאה ,ןעלדאג־עשטיא ,םיא רעבא .ןגאלשעג םיא ןעמ
 ,ראנ ןײק טשינ זיא׳מ זא — .טגאזעג םיא ךיא באה — !וטםעז .ןעװעג

 .הכום ןיא ןעמ טםע

 .טגערפעג רע טאה — ?ןוט טציא ךיא לאז םאװ —

 ?קירעגנוה טשינראג טםיב —

 .ןײנ ןוא אי —

 ןבעג ריד םײה ןוא ךיק־ראג א ןיא ןײרא ײג .סנײא ץלא —
 קנורט א ןוא ,םעמיצ־ןרײמ ,ןשקאל־רעײא ,ךעלםיפ ענרעבלעק ,עצישײרג
 ןײש א ןקאה א ןופ פארא עבנג ןײגקעװא ןראפ .גאלוצ א ראפ ןפנארב

 .ןדער רעטײװ רימ ןלעװ ךאנרעד .לטיה ןעלביום א ןוא לרעטופ

 ,טבעל לדאג־עשטיא זא ,טסואװעג טשינ טאה בוט־רצי רעד תמחמ

 םיא רע טאה ,םײחה־רפם ןיא ןבירשראפ ןעװעג טשינ זיא רע םוראװ
 ןוטעג טאה רע .םיא רעביא טקיטלעװעג באה ךיא ןוא ,ורוצ טזאלעג
 רעטײנאב א ןעמוקעגםיורא רע זיא העש א ךאנ ןוא ןםײהעג באה ךיא יװ
 ןגיוא יד ןוא ,ליוה ןוא ךײלב ןבילבעג ,תמא ,זיא םינפ סאד .שטנעמ
 ןוא לטיה ענלביוס סאד רעבא .טרעװילגראפ ,קידנטאש ןעװעג ןענעז
 טאה׳ר תמחמ .טקעדעגוצ ץלא טעמכ ןבאה רענלאק רענעריוכט רעד
 ײז לאז רע ,ןענאטשעגוצ םרעראנש יד ןענעז ,דיגנ א יװ ןעזעגםיוא
 ,קידנרעה טשינ ןוא קידנעעז טשינ טכאמעג ךיז טאה׳ר ראנ ,תובדנ ןבעג

 .םידיגנ ךעלנײװעג יװ

 רעדיװ ךימ לדאג־עשטיא טאה — ?ןוט טציא ךיא לאז םאװ —
 .טגערפעג

 ? הנוז רעד ,בײװ ןײד טימ םאפש לסיבא ןבאה רשפא טסליװ —

 .טגערפעג םיא ךיא באה -י-

 . .. ? טשינ םאװראפ ,אי —
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 ץלא זא ׳ןעז ןיוש לכיא . ..ןםײה ךיד לכיא םאװ וט ןוא םוק —
 .מכער ןײז לאז

 ־עבײרט ואװ ׳קראמ: ןיא ןעלדאג־עשטיא טריפעגסיורא באה ךיא
 ךופיהל .ךעלעפע עטליופראפ רעביוק א רעביא ןענאטשעג זיא עצײר
 טימ ׳הבקג עטנוזעג א ןעװעג יז זיא ׳שולח םעד ,ןעלדאג־עשטיא וצ
 ןעװעג זיא לדאג־עשטיא יװ יוזא .ןטפיה עטײרב טימו ןוא ןקאב עטיור
 זיא ׳טזאלראפ םיא טאה יז טניז גאט א רעבירא טשרע זיא׳ס םאד ׳רעכיז
 ־עג ריא ףיוא זיא םאװ ׳גנורעדנעראפ רעד ןופ טרעדנואװראפ ןעװעג רע
 טאה יז .רעגנײ — םינפ סאד ,רעקראטש ןעװעג זיא לוק ריא .ןעמוק
 טימ ןםעגעג השעמ־תעב ןוא םגירעציז־קראמ ערעדנא יד וצ טדערעג
 םאד זא ,םינפא .לפעט ןרעדרע ןא ןופ םטכעקעג טשײרעגנא קשח

 :טםײה םאד ,טכארטעג לדאג־עשטיא טאה — ,ליואװ ריא טמוקאב תונז

 ןעװעג זיא הבשחמ ןײז םוראװ ,ןטכארט יוזא לאז רע ,טכאמעג באה ךיא
 :טגאזעג ןוא טרעטגענרעד ךיז טאה רע .תושר ןײמו ןיא

 ?ךעלעפע יד ןענעז רעײט יװ ,לבײװ ,לחומ טײז —

 ןקידובכב א ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה עצײר־ענײרט ןעװ
 טשודיחראפ קראטש יז זיא ,לטיה ןעלביוס א ןיא ןוא פולוט א ןיא ןאמ

 :ןפורעגנא ךיז טאה יז ןוא ,ןראװעג

 !רעײװצ א ראפ ײרד .טנופ א הטורפ א —

 ןיא זדנוא ײב — טגאזעג לדאג־עשטיא טאה — !לװלאװ וצ —
 .. . טנופ א תוטורפ ײרד הרוחם אזא ראפ ןעמ טלאצ גיצגאד

 ןפורעגםיוא עצײר־ענײרט מאה — !חקמ א, טםײה סאד ,אװא —
 זדנוא ײב — .ןדמערפ םעד ןיא עטרעדנואװראפ א טקוקעגנײא ךיז ןוא

 . . . לוזה־ליזב ץלא זיא

 יז לדאג־עשטיא טאה — ?קראמ ןיא ריא טלדבאה םוראװ —
 ? ןײז םנרפמ ךײא לאז םאװ ,ןאמ ןײק טשינ ריא טאה — .טגערפעג

 יז טאה — ,ראי קיצנאװצ ןוא טרעדנוה זיב ןאמ א באה׳כ —
 .ןפלעהוצ םיא זומו׳כ ראנ — ,טרעפטנעעג

 ןיא טכאלעג ןוא טגערפעג לדאג־עשטיא טאה — ? רע טוט פאװ —
 ־עשטיא ׳םיא ןגעװ יז טדער סאד זא ,רעכיז ןעװעג זיא׳ר .ץראה ןײז

 .ןעלדאג
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 גראווטלא טימו וצ טלדנאה ןוא רעגערט א זיא׳ר .ץלא טוט׳ר —
 ךס א ? ןעמ טגאז יװ ראנ ׳רעטםוש א ןוא רענדעב לקיטש א זיא ןוא

 .תוכרב קינײװ ןוא תוכאלמ

 א ראנ טשינ זיא יז— .טכארטעג לדאג־עשטיא טאה — ,טגײל יז
 .ךיוא תינרקש א זיא יז ׳הנוז

 .טגערפעג יז רע טאה — ? רעדניק טאה ריא —

 .טשינ זא ׳טגאזעג טאה יז

 .שירעגילק טגערפעג רע טאה — ? טשינ םוראװ —

 — : טגאזעג עצײר־ענײרט טאה — ןאמ רעטײװצ רעד זיא רענײמ —

 ׳ןײז לחומו רימ םע לאז׳ר ׳זיא ׳ןײז רע לאז טדײשעגפא ׳רעטשרע רעד
 ראי א טימ ןבראטשעג זיא׳ר . . . לזמו־םילש א ןוא רעפאלש א ןעװעג
 .ןכאװ עכעלטע טשרע ךיא ןיואװ ,ןבעל לאז ,ןקיטציא ןטימ . . . קירוצ

 טאה׳ר .ןכאל וצ טשינ ןטלאהעגנײא םיוק ךיז טאה לדאג־עשטיא
 הפרח ןא יוזא ןענאק לאז השא ןא זא ,טלאמעגםיוא טשינ ךיז לאמנײק

 .ןגיל ןגאז

 ׳ןקיטציא םעד ,רעביל ריא טאה ןעמעװ :תמא םעד רימ טגאז —
 ? םולשה ױלע ,םענעי רעדא

 .ןפורעגנא ךיז יז טאה — ? םיוא יוזא םעפע ךימ ריא טגערפ םאװ—
 . . . טײל עקירעגײנ ,םינפא ,ןענעז רעגיצנאד יד —

 טאה — ,ןעמ טרעפטנע ,טגערפ׳מ זא ,גהנמ א זיא גיצנאד ןיא —
 ,םינפא .תוזע ןײז ןופ טרעדנואװראפ ןעװעג ןײלא זיא ןוא טגאזעג רע

 ־ענײרמ .טרעלקעג רע טאה — הפצוח ןעמ טאה ,טלעג טאה ןעמ ןעװ זא
 םעד ןעגנולשעגפארא השעמ־תעשב ןוא טכארטעג םעפע ךיוא טאה עצײר

 .ץירג לפעל ןטצעל

 א ךאנ ןפורעגגא ךיז יז טאה — ? ןגאז ןגיל ךיא לאז יאמלה —
 לאז ןקידגיז טשינ ,רענעי ןוא ,ןאמ־ א זיא רעד — .שיגעלקנעװק
 יד םיא לאז ... לאימולש א ןעװעג ,ךעבענ ,זיא ,דײר יד טימ1 ךיא

 ... !ןײז גנירג דרע

 יז זיא דחפ א ןוא רחום םעד ףיוא ןוטעג קוק א יז טאה גנילצולפ
 זיא םינפ ריא .ןפיר יד ןיא ןראװעג טלאק שזא ריא זיא׳ס .ןלאפאב
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 ןופ ןלאפעגםיורא זיא לפעט ענעדרע םאד .דײרק יװ םיױו ןראװעג
 .םנבראש ףיוא ןראװעג ןכארבעצ ןוא טנעה עריא

 ־עג ײרשעג א יז טאה — ? ריא טליװ םאװ ? ריא טגעז רעװ —
 ןזיװאב טאה לדאג־עשטיא רעדײא ךאנ ןוא ׳לוק ריא טימ טשינ ןוט
 זיא רעבײװ יד ןשיװצ . . . תושלח ןוטעג לאפ א יז זיא ׳ןרעפטנע וצ
 טשימעגםיוא ךיג ךיז טאה לדאג־עשטיא .ײרשעג א ןוא למוט א ןראװעג

 .ןגארטעגפא ךיז ןוא למעזעג ןטימ

 .טפעשעג־טינש םיורג א ןעװעג זיא טאטש־טלא ןיא קראמ ןפיוא

 יד .לקניפ ןעװעג זיא ןעמאנ ריא םאװ ׳הנמולא ןא וצ טרעהעג טאה׳ם
 .טײקידװענעקליואװ ןוא טפאשגולק ריא טימ טמיראב ןעװעג זיא לקניפ

 ־עג ןכאװ רעד ןיא זיא ןוא שטײד ןוא שיליופ ןדער טנאקעג טאה יז
 זיא לטײש ריא .גנוריצ ןיא ןוא רעדײלק ענעטראק ןיא ןוטעגנא ןעגגאג
 ־כיש .םאק רענרעבליז א ןירעד טקעטשעג טאה׳ם ןוא טבראקעג ןעװעג
 יז טאה רעדײלק עריא .ןעלפאנק עכיוה טימ ןגארטעג יז טאה ךעל
 זיא יז .תוצירפ ראפ טײנעג טאה םאװ ׳רעדײנש א ײב ןכאמ טזאלעג
 ןגיוא עפראש טימ ׳הכלמה רתסא יװ ,עבעלנירג א ׳עקידװענח א ןעװעג
 ןוא ןםאפש עריא .לגיופ־ביור א ןופ לבאגש רעד יװ ׳זאנ א טימו ןוא

 .םירחום ןשיװצ םש א טאהעג ןבאה ךעלטרעװכײלג

 ראי קיצנאװצ ןוא עכעלטע וצ הנמלא ןא ןראװעג השא יד זיא ׳ונ
 ריא ןעװעג זיא םאד ?טשינ םוראװ .טאהעג הנותח טשינ רעמ ןוא
 ףםױ ׳ר ׳ןאמ ריא .ןגערפ וצ יז טלעטשעגנײא טשינ ךיז טאה רענײק ׳דוס
 .רענעק א ןוא םכח־דימלת א ׳ןוז רעשיריבג א ןעװעג זיא ,טראפאפאר

 זא ,ןעװעג זיא תמא רעד .ןםעגראפ טנאקעג טשיג םיא יז טאה אמתםמ
 םענעגײא ריא ןופ ןוא טעב ןײז וצ ןעמוקעג יז זיא הריטפ ןײז ראפ
 .ןבאה הנותח טשינ םיא ךאג לאמנײק טעװ יז זא ,ףכ־תעיקת ןבעגעג ןליװ
 ןביוהעגנא טאה טראפאפאר לקניפ השא יד םאד ,ןפארטעג טאה
 ־קאד עטםערג יד .טײקפאלש רעטםקינײװעניא ןא סעפע ןופ ןדײל
 ןעמ טאה טייצ רענעי ןיא .ןפלעה טנאקעג טשינ ריא ןבאה םיריוט
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 טכאמ ׳רעדנואװ טוט םאװ ,ראטקאד א טנױאװ ןיװ ןיא םאד ,טדערעג
 טזאלעגרעביא םורעד טאה לקניפ השא יד .קידעבעל טיוט ןופ שממו
 ןוא ,ךעלדײמ ײװצ ןוא ןאמרעגנױ ןײא ,םיתרשמ ײרד עריא ײב םארק יד
 טאה יז ןוא םיבורק עריא ןעװעג ןענעז ײרד עלא .ןיװ ןײק קעװא זיא

 .טײקכעלרע רעײז ףיוא ןוא ײז ףיוא ןזאלראפ טנאקעג ךיז

 .טרעהעג טשינ השא רעד ןופ טאה׳מ ןוא קעװא ןענעז םישדח

 ןשיװצ טשינ רעמ זיא לקניפ זא ,ןעלמרומ ןביוהעגנא ןיוש טאה׳מ
 ,האװצ א טאמעג יז טאה ,ןראפעגקעװא זיא יז רעדײא .עקידעבעל יד

 ןוא ״דחפשמ ריא ןבירשעגפא ןגעמראפ ריא ןופ לײט א טאה יז ואװ
 ענעדײז יד ןוא רעדײלק ערעײט עריא .תומלוע ףיוא — עקירעביא סאד
 טאה יז .תולכ עמערא ןשיװצ ןלײטרעדנאנופ טלאזעג ןעמו טאה שעװ
 ראי א ןלאז ײז ,םינלטב ןעצ ןעגניד וצ ףיוא םוכם א מזאלעגרעביא
 טלאזעג ךיוא טאה׳מו .תױנשמ ןעגרעל ןוא שידק ןגאז הריטפ ריא ךאנ
 ,ץרוק .ןעמאנ ריא ףיוא דימת־רנ א שרדמ־תיב ןיא ןענערב ןזאל

 הלעמו־לש־ןיד־תיב םוצ ןעמוק טשיג לאז יז ,טגראזאב ךיז טאה השא יד
 םאװ ,טםואװעג טשינ רענײק לײװרעד טאה ,ונ .טגעה עקידײל טימו
 טזאלעג טשינ ןבאה םינבר רעװעשראװ יד ןוא ,ןראװעג ריא ןופ זיא׳ס
 ערעכיז ןײק ןגירקעג טשינ טאה׳מ גנאל יװ םטוג ןוא באה ריא ןריר
 ײרד רעבירא ןענעז יוזא ןוא .טושקד־אמלע ףיוא ןיוש זיא יז זא ״דעידי
 ראלק ןעװעג זיא ,עגיה ןײק טשיג ןיוש זיא לקניפ זא .ראי לטרעפ
 ריא ןופ ןעמוקעגנא טשינ זיא טײצ ראי פאנק א ןיא ןעד ,ןעמעלא ראפ
 ןוא טנײװאב יז טאהעג ןיוש ןבאה עטנעאנ עריא .תוא־תנומות ןײק
 :טגאזעג ןעמ טאה ,ןעמאנ ריא טנאמדעד מאה׳מ ןעװ ןוא ,טגאלקאב

 ןבאה רעבײװ עקינײא .םולשה הילע :רעדא ,ןײז יז לאז טדײשעגפא
 םיכירכת ןיא ןוטעגגא ײז וצ ןעמוקעג זיא יז םאד ,תומולח טאהעג
 רבקמ יז ןוא עשראװ ןײק רענײב עריא ןריפרעבירא לאז׳מ* ןטעבעג ןוא
 םעד ןיא טאה המשנ ריא ןעד ,ןרעטלע־רוא ןוא ןרעטלע עריא ןבענ ןײז

 .טשינ החוגמו ןײק ןיװ ןשיאיוג

 לקניפ זא ״דעומש עשילרעמםיוא יד טרעהרעד ןעמ: טאה גנילצולפ
 ןיא ןםעזעג ןענעז ןשטגעמ עריא ןעװ ,טכאנראפ .ןעמוקעגקירוצ זיא
 זיא ,פמאל־לײא מעד ןדעצוצנא טײרגעג ךיז טאה׳מו ןוא בלעװעג
 םישובלמ עצדאװש ןיא ןוטעגנא ןעװעג זיא יז .ןעמנקעגנײרא לקניפ
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 יד ףיו^ .רעכעה ןוא רערעגאמ ןעזעגסיוג^ טאה טלאטשעג ריאי ןוא
 לקגיפ .ןושל םאד ןריולראפ ןבאה ײז זא ׳דחפ אזא ןלאפעג זיא םיתרשמ

 :ןוטעג גאז א טאה

 ? רוטפ רעעימ טגעז ריא זא ,טגכערעג ןיוש יאדװא טאה ריא —

 .תרשמ רעד טרעפטנעעג טאה — !םולשו םח —

 םאד טגערפעג טאה — ? ןבירשעג טשינ עמומו יד טאה םוראװ —
 .טנײװעצ ךיז ןוא לדײמו ערעטלע

 1 טניאקעג טשינ ךיא באה אמתסמ ,ןבירשעג טשינ באה׳כ זא —
 .ןפוא ןגנערטש ריא ףיוא טרעפטנעעג לקניפ טאה —

 לאטיפש א ןיא ןיװ ןיא ןגעלעג זיא יז זא ,רוציקב טלײצרעד טאה יז
 ,םינפא ,זיא יז .רעםעב ריא זיא טציא ראנ ,ףאלש רעײז ןעװעג זיא ןוא
 ןעװעג זיא יז .העיסנ ריא ןגעװ ןםעומש וצ גנאל ןעװעג טגיונעג טשינ
 יד .טקעלפעג ןוא ןלאפעגנייא ןעװעג זיא מינפ ריא .עטרעדנעראפ א
 ןראװעג זיא זאנ ריא .קעװא טײװ םעפע ןוא ףראש טקוקעג ןבאה ןגיוא
 םארק ןיא ןםעזעג גאט ןצנאג א זיא יז .רעקיציפש ןוא רענעגיובעג
 טאה לדײמ ערעגנײ סאד רעבא ,רואמה־תרונמ^ א ןיא טקוקעגנײרא ןוא
 ײב לאמעלא טלאה ןוא טאלב ןײק רעביא טשינ טשימ ײז זא ,טקרעמעג
 ןבאה רעבײװ .שודיח א ןעװעג ריא זיא םאד .ףד םענעגײא םעד
 טאה יז ראנ ,ןעניושאב יז ןוא ןגערפסיוא יז ןעמוק ןײא ןיא ןטלאהעג
 ־עגפא םענייא ןדעי טאה יז .ךעלדמערפ ןוא ךעלטלאק ןעמונעגפיוא ײז
 יד .ףאלש רעײז ןעװעג זיא יז זא :הבושת רענעגײא רעד טימ טרטפ
 ־םיורג א קיטפאהראװ זיא ןיװ ביוא ,טשראפעג יז ןבאה ךעלבײװ עגנױ
 ערעםאװ ןוא ,ןטראד ךיז ןדײלק ןעיורפ יד יװ ןוא ,טאטש עקיטרא

 :טהנעטעג טאה לקניפ ראנ ,ןעמוקעגפיוא טראד ןענעז׳ס סעדאמ

 משינ רימו זיא פאק רעד .ןעזעג טשינ טאטש יד טכער באה׳כ—
 '.ײברעד ןעװעג

 יד ,םארק ריא ןיא ןסעזעג זיא לקניפ ןעװ ,גאט א םענױא ןיא
 ־ילג א מימ טאה ןוא ,רערעדנא רעד ןופ רעש יד ,טײז ןײא ןופ לײא
 ןעמוקעגנײרא זיא ,רואמה־תרונמ ןיא טקוקעגנוײרא קילב ןקידנרעװ
 ,עטאפאק א ףיוא ךוט ןפיוק ןײג ןםײהעג םיא באה ךיא .לדאג־עשטיא
 ־טינש רעד טימ םעומש א טריפראפ טאה רע .ןוטעג יוזא טאה רע ןוא
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 .ןמלא ןא ןוא גיצנאד ןופ רחום א זיא רע זא ,טלײצרעד ןוא ןירעמערק
 ןוא ׳טגערפעג לקניפ טאה — ? טשינ טבעל בײװ רעײא זא ׳גנאל ןיוש
 ? עשראװ ןיא ריא טוט סאװ .גנאל יװ ,טלײצרעד ריא טאה לדאג־עשטיא
 אד העדב טאה׳ר םאד ,טגאזעג טאה רע ןוא ,טגערפעג יז טאה —
 .ןפיוה יירד טימ1 ,קאטש ריפ ןופ רעיומ ענרענײטש א ןעיובוצפיוא
 ןוא ,טגערפעג לקניפ טאה — ?ײבעג םיורג אזא ךײא גיוט םאװ וצ
 ראנ ,ךיז ראפ זיולב טשינ טיוב׳מ ? טשוינ םוראװ :טגאזעג טאה רע
 טאה — ?רעדניק ןעד טאה ריא .רעדניק־םדניק ןוא רעדניק ראפ
 ,םולשה הילע ,עטשרע יד :טרעפטנעעג טאה רע ןוא ,טגערפעג לקניפ
 לקניפ .םיכודיש ןיא טציא ײטש ךיא רעבא ״דרקע ןא ןעװעג זיא
 ןוא עציפושז רעד ףיוא ףראד רע טנאװעג ןלײא לפיװ טגערפעג םיא טאה
 םעד ןליהוצנײא יבא ? הנימ׳־אקפנ ידי זיא סאװ :טרעפטנעעג טאה רע
 יז ןוא ,ןגיוא ענעשאלראפ ענײז טימ טקוקעגנא יז טאה רע ןוא .ףוג
 ־צראװש עבירט עריא ןופ קילב ןעמוטש א טימ טרעפטנעעגפא םיא טאה

 .ןעלפא
 א ןעלקניפ וצ ןקיש ןסײהעג ןעלדאג־עשטיא ךיא באה םנגראמווצ
 ךיא ןוא ,טהנעטעג רע טאה — !בײװ א ךאד באה׳כ ,שטײטם .ןכדש
 ,רוציקב .ריד סײה ךיא םאװ וט ,טשינראג טסאה :טרעפטנעעג. באה

 .ןענאטשאב ןײנ ןוא אי ןשיװצ זיא לקניפ ןוא קעװא זיא ןכדש רעד

 טאה לקניפ זא, טםואװרעד ךיז ןבאה תונכש יד ןוא םיתרשמ יד ןעװ
 ־עג טרעדנואװראפ קראטש ײז ןענעז ,ןבאה וצ הנותח טקיליװעגנײא
 ־עג טאה יז ןוא בוט־לזמ ןשטניװ ריא ןעמוקעג ןענעז טײל יד .ןראװ
 רעד זיא רעװ :טגערפעג יז טאה׳מ ןעװ ןוא .חוכ־רשײ :טרעפטנע
 ־טנעעג יז טאה — ?רע טוט סאװ ןוא רע טמוק ןענאװ ןופ ?ןתח
 ,שטײטם ... קראמ ןיא זיוה א רע טיוב םעפע ? טסײװ רעװ :טרעפ
 ־רעביא יז ןעמ טאה — ?ץאלפ רעקידײל ןײק אטשינ ךאד זיא׳ם
 ןעיוב רע לאז ןבלאטסנײמ :טגאזעגקירוצ טאה לקניפ ןוא ,טגערפעג
 ןגיוא עריא ןענעז ,טלכײמשעג טאה יז ליואװביוא ןוא ... טניװ ןפיוא
 ־רעד ךיז ןבאה רעבײװ יד ןעװ לאמוצ ןוא ,רעטצניפ ןוא ראטש ןבילבעג
 ןא ריא ןופ ךיז טריפש׳ם זא ,טכודעגםיוא ײז ךיז טאה ,ריא וצ טרעטנענ
 טפיטראפ ךיז רעדיװ דלאב טאה לקניפ תמחמ! .חיר רעשילרעטסיוא
 ,טזאלעג ורוצ יז ןעמ טאה ,רעטעלב עכעלבלעג יד טימ רפס םעד ןיא
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 יד טשינ סעפע זיא׳ם :ךיז ןשיװצ טלמרומעג ןבאה רעבײװ יד ןוא

 רעװש א טימ^ בלעװעג ריא טזאלראפ ןבאה ײז ןוא .לקניפ ענעגײא

 .טי&עג

 ד

 ךיז טעװ עטתיבה־לעב רעײז םאד ,טנכערעג ןבאה םיתרשמ סלקניפ

 ךיז םישובלמו עײב ןײק טאה יז ראנ ׳הנותח רעד וצ ןדײלקםיוא ךײר

 טאה .זיוה םלקניפ ןיא טנידעג טאה סאװ ׳דיומ יד .ןעײנ טזאלעג טשינ

 םאװ ׳ןםע סאד .קידהנושמ ךיז טריפ עטתיבה־לעב ריא זא ,ןעזעגנײא

 טאה יז .טרירעגנא טשינ טעמכ יז טאה ,ןגאךטעגוצ ריא טאה יז

 ,שינעפרעדאב ריא ןוט לרעמעק ןיא ןײג לאז יז ,טקרעמעג טשינ לאמנײק

 -עגרעביא טשינ ךיוא טאה יז .דמעה א ןטײברעביא ,ןשאװ ךיז לאז יז

 זיא ,טעבעגםיוא ריא טאה יז םאװ ,רעגעלעג םאד .שובלמ ןײק ןוט

 ־עג זיא יז ןעװ .ןטכעב יװ טלאק ןוא טאלג יוזא םנגראמוצ ןבילבעג

 טאה׳ם .טירט עריא טרעהעג טשינ ןעמ טאה ,בוטש רעד רעביא ןעגנאג

 טשינ טאה יז ןוא טדערעג ריא וצ טאה דיומ יד זא ,ןפארטעג טפא

 ,הנותח־ןמז א ןראװעג טלעטשעגפא ןיוש זיא׳ם ליואװביוא .טרעפטנעעג

 טאה לאמנײא .ןעגנוטײראבראפ םוש ןײק טכאמעג טשינ לקניפ טאה

 ראפ סאװ ? תיבה־לעב רעד ןפאלש טעװ ואװ :טגערפעג יז טסניד יד

 רעד ךאנ ,ןײמ׳כ '.טגערפעגקירוצ לקניפ טאה — ?תיבה־לעב א

 ןוטעג לקאש א טאה לקניפ .טלמאטשעג טםניד יד טאה — ״דנותח

 . . . רעטשרע רעד ואװ ,טראד ןפאלש טע׳ר :פאק ןטימ

 יד ,הװקמ ןיא ןזיװאב ךיז לקניפ טאה הנותח רעד דאפ טכאנ, א

 ןענעז עלא ןוא ,ןעמהק ריא ףיוא טכירעג טשינ םעפע ךיז ןבאה רעבײװ

 םאװראפ א ןא טאה ןעמווקנײרא ריא .ןראװעג טרעדנואװראפ ךעלײרג

 ־ראװש עריא ןיא ןעזעגסיוא טאה יז .דחפ א ןעיורפ יד ײב ןפורעגםיורא

 ןפראװעג טשינ טאה טלאטשעג ריא .ראד ןוא גנאל הנושמ םישובלמ עצ

 וצ טרעטנענרעד ךיז טאה ןירעקיט יד .טנאװ רעד ףיוא ןטאש ןײק

 .ןעגנאגעגײבראפ יז זיא יז ראנ ,ןוטםיוא ךיז ןפלעה ריא טלאװעג ,ריא

 יד ןעיצפארא ןעמונעג ןוא קנאב גערב א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה יז

 ןוא ןםירעצ ןעװעג ןקאז עריא ןענעז גבוניוטש םנעמעלא וצ .רעדײלק
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 ׳טרעצעגםיוא יוזא ןעװעג זיא ףוג רעטעקאנ ריא .טקעלפעג — שעװ ריא
 טימו פארא עכײלג א זיא יז .פיר עדעי ןלײצרעביא טנעקעג טאה׳מי זא
 זיא ןוא טײהרעקידנעגײװש טקיטעגרעטנוא ךיז ׳רעסאװ ןיא פערט יד
 .ןוטעג טשינ לזעלב ןײק וליפא טאה׳ם .ןטנוא ןבילבעג לײװ עגנאל א
 ןעװעג זיא לדײש ריא .פאק ןםאנ םעד טקעטשעגםיורא יז טאה ךאנרעד
 ,רעבײװ עמורפ ײב גהנמ רעד זיא׳ם יװ ׳טלאגעג רעדא ןריושעג טשינ

 .ראה עטרעביושעצ ךעלטניב טימ ןםקאװאב ראנ

 ךעלדײמ םלקניפ .הנותח רעד ןופ טכאנ רעד ןיא ןעװעג זיא׳ם
 ־גנעה יד ןיא ןוא רעטכײל יד ןיא טכיל ענעםקאװ ןדנוצעגנא ןבאה
 ןוא פעלש א טימ דײלק ןדײז ץראװש א ןוטעגנא טאה הלכ יד .רעטכײל
 לדאג־עשטיא .ןתה םעד ןקוקםיוא רעטצנעפ םײב מלעטשעגקעװא ךיז
 ־עמ.ערא עכעלטע ןוא ןײד א טכארבעגטימ ,רעקידלהובמ א ןעמהקעג זיא
 רעד .זיא רעגײטש רעד יװ ןעגנאגעגוצ זיא ץלא .ןינמ א וצ טײל
 ןישודיק רדםמ ןוא הבותכ יד ןבירשעג ןעפ רענעזדנעג א טימ טאה ןײד
 ־םיורא לדאג־עשטיא טאה ׳ןײז שדקמ וצ ןעמוקעג זיא׳ס ןעװ .ןעװעג
 ןפיוא ןעלקניפ ןוטעגנא םע ןוא לגניר א ענעשעק־םעזוב ןופ ןעמונעג
 טלעטשעגקעװא ןוא הפוח יד ןעמונעצ ךיג ןעמ טאה ךאנרעד .רעגניפ־זײװ
 טםעג יד טגנאלרעד טאה דיומטסניד יד .ןוױוא ןרעטניה ןעגנאטש יד
 ןעװ .בוט־לזמ — הלכ־ןתח ןשטנואװעג ןבאה ײז ןוא ןפנארב ןוא ךעקעל
 ,תירב א ףיוא םשה הצרי םא :ןעלקניפ ןשטנואװעגנא טאה ןײד רעד

 .ןײצ עכעלצראװש עגנאל ליומ א ןזיװעג ןוא ןוטעג לכײמש א יז טאה

 .. . טעכיכעג ןוא פאק םעד ןגיובעגנײא טאה לדאג־עשטיא

 ןפורעג טײל יד ןבאה — !טכאנ עקידלזמ א !טכאנ עטוג א —
 .ןעגנאגעגמײהא ןענעז ןוא

 וצ קעװא זיא יז ןוא ײרפ ןעװעג טנװא םענעי זיא דיומטסניד יד
 ־רעטנוא יד ןיא ןפאלש טגײלעג ךיז ןבאה ןדיומ סלקניפ .רעטומ ריא

 .ןײלא ןבילבעג ןענעז לדאג־עשטיא ןוא לקניפ .םירדח עטש

 ־עשטיא ןוא ,טגערפעג יז טאה — ? טכיל יד ןשעלםיוא ךיא לאז —
 ? טרעמואראפ יוזא וטםיב םוראװ ,ןבלאטםנײמ :טרעפטנעעג טאה לדאג

 טכוד׳ס :טגאזעג טאה לדאג־עשטיא ןוא ,טגערפעג רעדיװ יז טאה —
 .סיוא ריד ךיז
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 .ןוטעג למרומ א לקניפ טאה — ?ןפאלש רעדא ,ןסע טםליװ —
 לקניפ טאה — ךיוא ךיא .ןפאלש ליװ׳כ :טגאזעג טאה לדאג־עשטיא

 .ץפיז א טימ ןפורעגנא ךיז

 ־עגכאנ ריא זיא לדאג־עשטיא ןוא רדח־ףאלש םוצ ןעגנאגעג זיא יז
 .גנאג ןרעטצניפ א ײבראפ ןענײז ײז .טירט עקידלקאװ טימ ןעגנאג
 זיא ץאלפ רעד .טגערפעג לקניפ טאה — ?זיוה ןײד טימ זיא םאװ
 — !אד לאמעלא זיא ץאלפ .טלפערפעג לדאג־עשטיא טאה ׳אד ןיוש

 ׳טריפשרעד לדאג־עשטיא טאה גנילצולפ .גנערטש טגאזעג לקניפ טאה
 גערפ א רע טאה — ?וטסײג ואװ .םיא ןופ ךיז טרעטײװרעד יז זא

 .דחפ ןײק טשינ באה ,םוק :טגאזעג טאה יז ןוא ,ןוטעג
 .טנעװ ןא יװ םעפע ןוא טײרב הנושמ• ןעװעג זיא בוטש־ףאלש יד
 תוכשח עבעלנײװעג־טשינ א .ןסיורדניא יװ ,ןזאלבעג טאה טניװ א
 זיא׳ס .ןליופאב לקניפ טאה — 1 םיוא ךיד וט .ןענאטשעג טראד זיא

 ןצעזוצ ךיז טלאװעג טאה רע .ןפורעג לדאג־עשטיא טאה — !טלאק
 רעד ןיא טפאמעג טאה׳ר ראנ ,ךיש יד ןוטסיוא ןוא לוטש א ףיוא
 — ? וטםיב ואװ .לקנעב ןײק ןעניפעג טנאקעג טשינ ןוא שינרעטצניפ
 לדאג־עשטיא טאה — ? טעב ןיא ןיוש טסיב .ןפורעגנא ךיז לקניפ טאה
 ןעק׳כ .אי ךיז טכוד :טלמרומעגקירוצ טאה לקניפ ןוא ,טלמרומעג
 לדאג־עשטיא טאה — ןוטוצםיוא ךיז ואװ לקנעב ןײק ןעניפעג טשינ
 א ראג ךעבענ טםיב :טעשטפעשעג טאה לקניפ ןוא טגאלקעג ךיז
 םאד ןוא רעטופ סאד טגײלעגקעװא רע טאה הרירב־ןיאב .לאימולש
 ־עג םוצ ןכירק טזאלעג ךיז טאה רע .דרע רעד ףיוא לטיה ענעלביום

 ,ןזיװעגםיוא םיא ךיז טאה לאמא טימו .ינק עקידנעלכיורטש טימו רעגעל
 ,טמורבעג לקניפ טאה ? ךיד וטםרעטנאלפ סאװ .בורג א טעז רע זא
 םאװ .בורג א ךיא עז סעפע :ןוטעג שטפעש א טאה לדאג־עשטיא ןוא
 טאה לדאג־עשטיא ןוא ,קערש טימ ןפורעג לקניפ טאה — ? בורג א ראפ
 טאה רע יװ ןוא . . . ? םאװ רעדא ,רימ ךיז טכוד׳ס :טרעפטנעעגפא
 .גנופיטראפ א ןיא ןלאפעגנײרא רע זיא ,דײר עקיזאד יד טכארבעגםיורא
 טאה םאװ .ןטאשעג ךיז ןטלאװ רענײב יװ ,פאלק ןליוה א ןוטעג טאה ׳ם
 !ךימ עװעטאר ,ןלאפעגגײרא ןיב׳כ .טגערפעג לקניפ טאה — ? טריםאפ
 ץלא ןראװעג סיא זיא גנוצ יד ןוא טצכערקעג לדאג־עשטיא טאה —

 ־פיוא ןפלעה מיא ןוא ןבױהפיוא ךיז טװאורפעג טאה לקניפ .רערעװש
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 ײטשראפ׳כ .ןעמוונעגפא יװ ןעװעג ןענעז ןעקנעלעג עריא ראנ ׳ןײטש

 — !רעבירג ןײק אטשינ אד ןענעז׳ס ,ןלאפעגנײרא טסיב ןיהואװ טשינ

 טאה דאנרעד .ןגיװשעגליטש עדײב ןבאה לײװ עגנאל א .ןפורעג יז טאה

 ךעבענ ךיז ןכאמ רימו ,דגיװ ןוא רימו זיא ײװ ;ןפורעגנא ךיז לקניפ

 לדאג־עשטיא טאה — ?קנארק ,הלילח ׳טסיב .ראנ םוצ טסיזמוא

 טימ ןוטעג גאז א טאה לקניפ ןוא לוק טקיטשראפ א טימ טדערעג

 עלא יװ טיוט ןיב׳כ .קגארק יװ רעמ ןיב׳כ :ןושל־הנעמ ןופ ןוגינ א

 ־עשטיא טאה — !דחא ׳ה וניקולא ׳ה לארשי עמש ,דלאװג .. . עטיוט

 ןוא ,תױח םענעפורעגקירוצ לסיב ןטצעל םעד טימ לכראכ א ןוטעג לדאג

 דובכ םש ךורב :טרעפטנעעגפא טאה ,עקיטכראפטאג יד ,לקניפ

 ... דעו םלועל ותוכלמ

 זא ,העומש יד עשראװ רעביא טײרפשראפ ךיז טאה סנגראמוצ

 .ןראװעג םלענ טכאנ־הפוח רעד ןיא ןענעז רעריא ןתח רעד ןוא לקניפ

 ,גיצנאד ןײק ןפאלטנא זיא קלאפראפ סאד זא ,טנכערעג ןעמ טאה רעירפ

 ןכאה ײז ןעמעװ ראפ ןוא סאװ וצ ןפירגאב טשינ טאה רענײק ליואװביוא

 .וױרב א ןיװ ןופ ןעמהקעגנא זיא ךאנרעד .ןרעװ ןענירטנא טפראדעג

 םישדח עגנאל טימ ןבראטשעג זיא לקניפ זא ,ןענאטשעג זיא וױרב ןיא

 טשרע .םלוע־תיב ןקיטראד ןפיוא ןעװעג רבקמ יז טאה׳מ זא ןוא קירוצ

 א ןעװעג זיא לקניפ ענעמוקעגקירוצ יד זא ,ןעמונאב טײל יד ןבאה ןאד

 .שינעדנעלבראפ לטײא ןעװעג זיא ךאז עצנאג יד זא ןוא עטלעטשראפ

 ןיא ןבראטשעג זיא קירוצ ראי א טימ זא ,טסואװרעד ךיוא ךיז טאה׳מ

 ןקערש ןעמוקעג לאמ יװוצ זיא רע זא ןוא ,לדאג־עשטיא ןצבק א עשראװ

 ןיא .ןאמ ןרעדנא ןא טאהעג ןיוש טאה סאװ ,עצײר־ענײרט השא ןײז

 ןעצ •תוזוזמ יד ןקוקרעביא טזאלעג ןעמ טאה טנגעג רעד ןיא ןבוטש עלא

 הליחמ םיא ײב ןטעבעג ,רבק סלדאג־עשטיא ףיוא ןעגנאגעג ןענעז ןדײ

 ־אלאב ןעמוק טשינ ןוא ור ןײז ןיא ןבײלב לאז רע ,ןריואװשאב םיא ןוא
 םיא להק טאה ,תמ םעד ןײז וצ סײפמ ידכ ןוא .עקידעבעל יד ןעשטומ

 ןופ קעװא זיא סאװ ,לדאג־עשטיא רעד זיא יוזא .הבצמ א טלעטשעג

 ־רעירפ ןײז ןעװ ןוא .םסרופמ ןראװעג טיוט ןכאנ ,טנאקאבמוא טלעװ רעד

 םיא יז טאה ,רכז־ןב א ןריובעג ,לזמ טימ ,טאה ,עצײר־עגײרט ,בײװ קיד

 •לדאג־עשטיא — ןאמ ןטשרע ריא ךאנ ןוטעג ןעמאג א

 ײװצ עקיצנײא יד ןעװעג טשינ לקניפ ןוא לדאג־עשטיא ןענעז ,וג
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 יד .ןםאפש עכלעזא טפא וט ךיא .ןצנאט ןעגנאגעג ןענעז םאװ ׳םיתמ

 םעציפושז ןוא ןעלביום ןוטעגנא ןבאה םאװ ,םננימ־רב טימ לופ זיא טלעװ

 םורא ןעילוה ײז ןוא ,םעבוש ענעטעמאם ןוא םעפילוט ענעריובט ןוא

 ןוא ,בײװ ןײד רשפא ןוא ,ןכש ןײד םע זיא רשפא .ןױמדה־םלוע ןפיוא

 ןאק׳ם !קילזוט ןײד ףיוא־לפענק ,ונא ... ? תמ א ןײלא וטםיב רשפא

 ןיא טליהעגנײא וטםיב קאדרעטבײל ןרעטניה זא ,ןײז טלאמעג ךעלײרג

 . .. םיכירכח
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 א

 ׳ןפורעג םיא טאה׳מי יװ ׳לבב ןופ דײ רעד זיא טכאנ עצנאג א

 ןײק ןילבול ןופ ןעגנאגעג זיא סאװ ןגאװ א ףיוא ןײלא רענײא ןראפעג

 ןוא סעצײלפ עטײרב טימ לדײ ןײלק א ,הלגע־לעב רעד .ײראגליב

 ןבענ ןטערטעג קידנגײװש ןוא קירעפעלש טאה ׳לוױטש עכיוה ראפ א ןיא

 סאװ ,עשטאילק רעראד רעד טימ ךײלגוצ פאק ןטימ טלקאשעג ,רופ רעד

 יז .טלעטשעגפא לאמעלא ךיז טאה ןוא טירט ײב טירט ןעגנאגעג זיא

 םאװ ,ןכראש ףיוא יװ ,ןרעיוא יד ןלעטשנא םורק לאמנײא טימו טגעלפ

 קירוצ ףיוא ךיז ןקוקמוא ןוא ,םײח־ילעב ךאנ ןרעה וצ לגוםמ ןענעז׳ם

 ,ןגולק־ךעלשטנעמ א — לפאצראװש ןטמערבאב־טשינ ןםיורג א טימ

 טקוק יז זא ,טכודעג ךיז טאה׳ס .ןײש־הנבל רענעכארבעג טימ לופ

 זיא םאװ ,רישזאסאפ ןשילרעטםיוא ןפיוא טשודיחראפ ןוא קידנענעקרעד

 ־עצ א פאק ןפיוא ןגארטעג ןוא רעטופ ןטעמואם א ןיא ןוטעגנא ןעװעג

 ־פמעט עצראװש יד ןביוהעגפיוא וליפא טאה יז .זעפ עטרעדיונק

 א ןיא יװ ׳ןײצ עגנאל ערעטיש יד ןזיװעג ןוא פיל עטשרעביוא עטראהאב

 ,ןוטעג רעטיצ א טאה לבב ןופ דײ רעד ... לכײמש ןשידרעפ ןימ

 ךיז טאה הלגע־לעב רעד .ךורפש א ןגאז ןוא ןטםוהרעטנוא ןעמונעג

 יװ ,טלקאשעגפא ךיז ןוא ,טריפ רע ןעמעװ ךיז טנאמחעד ,טפאכעגפיוא יװ

 םענעטאװ ןײז ןופ לברא ןטימ טאה רע .שינעטכודםיוא זײב א ןופ

 ,םטכער ףיוא ןוטעג קוק א ,ןרעטש ןצרוק ןרעביא ןוטעג שיװ א רעצנעפש

 דשח ןשיגעװרעטנוא טימ לופ קילב םעד טרעיובעגנײא ,םקניל ףיוא
 טכידעג ןעמונעג גנילצולפ ןוא ,םיחטש ענעמואװשראפ־קידלפענ ןיא

 :הזגור טימ ןוא קירעזײה ןעײרש ןוא שטײב רעד טימ ןסײמש

 .. . !א—יװ . .. !אלאמ איװ —

 סעפוק טנכײצעגפא לעה ךיז ןבאה רעדלעפ ענעטיגשעגפא יד ףיוא

 טײצ עצנאג יד זיא ,הילת א יװ ,לימטניװ עקידנעײטש עםיורג א .ײה
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 דיז גנילצולפ ןוא טקוטעגרעטנוא ךיז לאטעלא טאה ,םיוראפ ןעגנאגעג

 טאה סע .דרע רעד ןופ טביוטעגפיוא יװ ׳טײז רערעדנא ןא ןופ ןזיװאב

 ׳סמערא יװ ׳לגילפ עטײרפשעגםיוא עריא טימו ליװ יז זא ׳טכודעג ךיז

 טרעהעג ךיז טאה ץעגרע ןופ ...געװ םעד ןלעטשראפ ןוא ןענעראװ

 ׳ןרעטש א ןםירעגפא ךיז טאה למיה ןיא .עװאם א ןופ ןצכערק סאד

 דיז דאנ טזאלעגרעביא ןוא ,תױרהא רענעגײא ףיוא יװ ,ןוטעג־ףיול א

 ןײז ףיוא ןוטעג קילב א טאה לבב ןופ דײ רעד .טור עקידרעײפ א

 :טצפיזעג ןוא לאש רענעלאװ רעד ןיא ךיז טעילוטעג ,עבראט רענעלעפ

 ןיוש באה׳כ . . . ? רועיש רעד זיא לפיװ . . . עמאמ יוא —

 . .. !טשינ חוכ ןײק ײז וצ

 עכלעװ טימ ,םידש יד ,טײל ענעי טנײמעג טאה לבב ןופ דײ רעד

 ןוא תועימק ךרוד ײז ןבירטעג ״דמחלמו טריפעג גנאל־ןבעל א טאה רע

 . . .ןײז וצ םקונ ךיז םיא ןיא ןביוהעגנא ײז ןבאה טציא ןוא ,תועבשה

 א — ןליופ ןיא ןזיװאב ךיז רע טאה קירוצ קיםיירד ראי א טימ1

 ןיא ,ןםאפ עםײװ ןוא עלעג טימ שובלמ גנאל א ןיא ,רעראד א ,רעכיוה

 לטראג ןםײװ א טימ ןוא ,ךיש־הצילח יװ ןעזעגםיוא ןבאה םאװ ,ןלאדנאם

 םוגרת טדערעג ,חילצמ־רב־ץעױ ךיז רע טאה ןפורעג .ןדנעל יד ףיוא

 טאה רע ואװ ,לבב ןופ טמוק רע זא ,ןבעגעגנא ןוא ,שדוק־ןושל ןוא

 ןוא עקילאפ טלײהעג טאה דײ רעד .תישעמו הלבק ןקז א ײב טנרעלעג

 א ןיא טאה רע .םהרוחש־הרמ ןוא םיקוביד ןבירטעגםיורא ,םיעגושמו

 ןוא םיבורק ענעבראטשעג ןופ ןטלאטשעג ןזיװעג לגיפש ןצראװש

 רע ליואװביוא . . . רענעה ףיוא ןשטנעמ ןופ קנערק ןגארטעגרעביא

 ,םיתינעת טםאפעג ןוא תװקמ ןיא ןעגנאגעג זיא ,םורפ טריפעג ךיז טאה

 טקניז רע זא ,וױרב ןבירשעג ,טפדורעג םיא םיקידצ ןוא םינבר ןבאה

 ןוא ,האמהטה־תומש ןוא ףושיכ טימ ךיז טצונאב ,ארחא־ארטם רעד ןיא

 ןופ טמאטש רע זא ,טדערעג טאה׳מ .ןוט וצ ןבאה וצ םיא טימ טרסאעג

 ןטראװפא דלעפ ןפיוא קיטײרפ ןדעי םיורא טײג רע זא ןוא סעמנאד יד
 חילצמ־רב־ץעױ זא ,טלײצרעד ןבאה ערעדנא. . . . חישמ ןשלאפ םעד

 ןוא הבקנ א סרעײז טימ טבעל ,תוער תוחור ןשיװצ ףיוא ךיז טלאה
 ,ןעמחק טגעלפ רע ואװ ,ךעלטעטש יד ןיא ... רעדניק ריא טימ טאה

 ןענעז םענעדײ .ךעלבײװ עתרבועמ יד םיא ראפ ןטלאהאבםיוא ןעמ טאה

 ־רדח טזאלעג טשינ טאה׳מ ןוא רעכוטראפ עטלפאט ןיא ןעגנאגעגמורא
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 ׳רעקיצעביז א ןעװעג ןיוש חילצמ־רב־ץעױ זיא טציא .ןײלא רערגיק
 רענעפראװראפ א ןיא ןײלא רענײא טניואװעג ןוא ׳ןושל־שידײ טדערעג

 ־עגנײרא טשינ םיא ןעמ טאה שרדמ^־תיב ןײק ןיא .ןילבול רעטניה םאג

 ־םױרא זיוה םעד ןופ זײװכעלםיב ךיז ןבאה םינכש עשידײ יד .טזאל

 םינפ עגנאל םאד .ןקוקוצנא םיא דחפ א ןעװעג זיא׳ם םוראװ ,ןגױצעג

 תא םורק — זאג יד ;טלײשעגפא יװ ןוא טיור־לגיצ ןעװעג זיא

 א ןא ןענאטשעגפא — דראב ענעכארקעגםיוא־בלאה יד ;קיציפש

 עטכער םאד ;טניװ א ריא ףיוא טגאיעג קידגעטש טלאװ׳ם יװ ,טײז

 הנושמו — עקניל םאד ;טפעלקראפ יװ ,טכאמעגוצ דימת — גיוא

 ׳םורקרעדניא ץעגרע םע טאה טקוקעג ןוא ,בירט ןוא ןםירעגפיוא ,םיורג

 ןוא ׳טלסיױטעג םיא ײב ךיז ןבאה טנעה יד .דחפ ןופ טרעוױלגראפ יװ

 ...זײג ףיוא יװ ,טײרברעדניא טלקאשעג ךיז טאה פאק רעד

 ןגיובעגנײא ךיז דיי רעד טאה ,טכאנ־לולא רעליטש רעד ןיא ,טציא

 זיא םאװ ,ןטאש ןקיציפש ןגנאל םעד ןכאמ וצ רענעלק ,טליהעגנײא ןוא

 .רופ רעד ןפאלעגכאנ

 טםײר׳מ — טלמרומעג רע טאה — .. . !ןעור טשינ טזאל׳מ —

 .. . !רעקיטש

 זא ,טנראװעג קירוצ ןראי טימ םיקידצ םיא ןבאה טסיזמוא טשינ

 וצ ףוס־לכ־ףום ךיז ןלעװ תופילק יד זא ןוא ,רעײפ טימ ךיז טליפש רע

 ־עגםיוא חילצמ־רב־ץעױ טאה — ר״דש א ןופ ןוז א ,ידרפם א .ןעמענ םיא

 ־עג ,אקאראמ ןוא םירצמ ,ןמית ןוא עיםרעפ טנאקעג ,טלעװ א טרעדנאװ

 םוטעמוא .תונושל ךם א טדערעג ,עראכוב ןיא ןוא דאדגאב ןיא טבעל

 ־עג ,תיליל יד ןוא ןטש םעד ןבײרטראפ וצ תועימק ןבעגעג רע טאה

 ןבאה םאװ ,םינתח וצ ןעמונעגפארא םיא טאה׳מ .עטמױלעג טעװעטאר

 וצ ,ןצכעקולש עםואימ טימ רעבײװ וצ ,תולכ ןדניבפיוא טנאקעג טשינ

 ־עגפא גנילצולפ ײז זיא׳ם םאװ ,רעדניק וצ ןוא םנירעבאה ערעװש

 ־עג ךיז ןבאה רענײז עבראט רעד ןיא .רוביד רעד ןראװעג ןעמונ

 ןליוק טימ לדנעפ א ,טיוקםלװײט ןליונק ןוא ןײצ עשיפלעװ :טרעגלאװ

 ץאק רעטנערבראפ א ןופ שא לשעלפ א ;םענעטלאק ןוא תרוטק ףיוא

 ,טאהעג־הנותח געװ ןפיוא רע טאה לאמ עכעלטע .תמ א ןופ לדײש א ןוא

 דאנ בר םוצ םיא טפעלשעג ,םיא ראפ ןקארשעג ךיז ןבאה רעבייװ יד ראנ
 טלמ^זןזג טאזז זױילאמ־רב־ץעױ .תונוגע ןזאל ײז טגעלפ רע ןוא ,טג א
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 ׳טפאהעג ,לרעפ טימ עלעבראט א ץראה ןפיוא ןעגנעה טאהעג ,טלעג

 ןענאק טעװ רע ןוא ןוט־הבושת ןזאל רעטלע רעד ףיוא םיא טעװ ןעמ זא

 דארג רעבא .םינוציח יד ןופ ןרעװ וצ רוטפ ןוא לארשי־ץרא ןײק קעװא

 תופילק יד ןבאה ,תוחוכ יד ןופ ןלאפעג ןצנאגניא זיא רע ןעװ ,טציא

 .טשינ ןצנאגניא טפאלש רע יװ ראי עכעלטע ןיוש .ןעטונעג םיא וצ ךיז

 ,טנעװ ענײז ףיוא טכאנײב ןצנאט סיפ ענעזדנעג טימ טײל עצראװש

 טפוצ ,ןעלמירדנײא טמענ רע לאמ לפיװ .ןעכיכ ,ךעלעדיפ ףיוא ןליפש

 ,שממ׳ לעופב טליפ רע .םיא ןעמ טעבנגאב טפא .תואיפ יד ײב םיא ןעמ

 לאמ שרעדנא ןא .םעזוב ןרעטניה םיא וצ טנעה יד טימ ןכירק ײז זא

 ןופ בוטש ןיא ןכאז יד רעביא־טגארט׳מ .תונציל םיא טימ ןעמ טבײרט

 רעד ףיוא קעװא ןעמ טלעטש פמאל םעד .ןרעדנא םוצ טרא ןײא

 עטעקאנ .ןרעיוא יד ןיא םיא טפײפ׳מ ,ןביוש יד ןיא טפאלק׳מ ,דרע

 ןרעביא ןליוזםופ עםעװראב טימ םורא ןעײג ,פארא זיב פעצ טימ ,תובקנ

 ןא .ןײצ יד ןזײװ ןוא ,ןםאלעגםיוא ןכאל ,טעב ןײז ףיוא ךיז ןצעז ,ליד

 וצ םיא יװ ,ראה טימ םורא ןצגאגניא םיא ןעמ טכעלפ לאמ רעדנא

 ןגיל טבײלב רע זיב ,גנאל יוזא ןײא םיא טימ טהנעט׳מ ןוא ,ןקיטשרעד

 .רעטשלחראפ א

 טשינ יװ ײם וטםעװ אבה־םלוע ןײק — ,ײז ןגאז — ץעױ —

 . . . !רעקירעזדנוא ןא רעװ ןוא רעטנוא ךיד ביג ... ןבאה

 ,טיוט ןײז פא ןטראװ ןטוטיפאל תונחמ זא ,טםײװ חילצמ־רב־ץעױ

 .רעקיטש ףיוא ןםײרעצ וצ יז ןוא המשנ עקידניז ןײז ןפאכוצנײרא ידכ

 ןיא לוספ א ןטראד רע טניפעג ,תוזוזמ יד רעביא טקוק רע לאמ לפיװ

 טאה טלמונא .ןלאמ ןוא זײמ ןופ ןםערפעגפיוא ןרעװ םירפם יד .פש

 ךעלקיטש עטליופראפ ןענופעג ןוא ןיליפת ענײז ןופ םיתב יד טגפעעג רע

 ,עקירעדינ ,עםיורג ןענעז ,טניואװ רע ואװ ,ןבוטש יד . . . טעמר^

 א ןגעק סיורא ןעײג רעטצנעפ עפיש ענײלק יד .עקידײל־בלאה

 דימת זיוה ןיא טײטש׳ם ןוא רעטםיולק ןבורח א ןופ רעיומ רענעטלאפשעג

 טלאה רע ואװ ,ןטרעפוק ערעװש יד .רעלעק א ןיא יװ ,טײקלקנוט א

 טימ טקעדאב ,ליד םוצ טדימשעגוצ ןענעז ,םיצפח ןוא תולוגמ ,טלעג ןײז

 ךיז ליװ טםניד עשידײ ןײק .ןפײר ענרעפוק טימ ןעמוגעגמורא ןוא לעפ

 טגנעה ,הריד יד טיה םאװ ,עיוג עביוט עטלא יד .ןטלאה טש^נ םיא ײב

 ךעלהיח ײלעלכ ףיוא־טלאה ןוא םימולצ טימ ךעלזיױ ךיק ןיא ךיז ײב ןא
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 ־ץעױ טכאק ,ענהפרט א זיא ךיק יד תמחמ .טנוה ןקיטיוצ ןטלא ןא ןוא

 ןטיש סנטצעל .ןוױוא־ץײה ןיא סטכעקעג ךעלפעט ךיז ןײלא חילצמ־רב

 טשינ םע ןאק רע זא ׳ןםע ןיא ץלאז םנפיוה עלופ םיצל יד ןא םיא

 רעהפיוא ןא פיא ףיוא טליב בלכ סטפניד רעד .ןײרא ליומ ןיא ןעמענ

 לפיװ .הפצוח םיא וצ ןבאה ךעלמויריזח־םי יד ;ןםײב ךיז טפראװ ןוא

 םיא ןעלבארג ןוא ףיוי^ םיא ףיוא ײז ןכירק ׳וצ ךיז טגײל רע לאמ

 .םינפ ןיא

 ןבעל וצ טםאפעגפא ךיז ײב לאמ לפיװ ןיוש טאה חילצמו־רב־ץעוי

 ־טעטש ענעפראװראפ יד רעביא ךיז ןפעלש וצ טשינ רעמ ןוא ןטײרג ןופ

 וצ םיורא ץעגרע םיא טפור׳מו ןעװ לאמ׳ םעדעי ,ןגעװטםעדנופ .ךעל

 .טראפ ןוא קילזוט םעד ןא רע טוט ,ףרוטמ א רעדא ,ןפאלש א

 ןריולראפ יװ־ײס ןיב׳כ — .ןײלא ךיז וצ רע טהנעט — ןלאפראפ —

 ... !שפנ א ןעװעטאר ךימאל . . . ןטלעװ עלא ןופ

 ,ץפח קלאפ ׳ר ריבג ןקיטראד םוצ ,ײראגליב ןײק רע טראפ טציא

 .ןליופ ןביוהעגנא טכירעגמוא טאה זיוה עײנ עםיורג םאד ןעמעוו ײב

 ןעײטש טנעװ יד ףיוא ןוא ןעמאװש ענעגושמ טראד ןםקאװ ןליד יד ףיוא

 רעד טגנעה חילצמײב־ץעױ ײב ... םיעגנ יװ ,ןקעלפ עלעג עםיורג

 רע ןוא טקאהראפ זיא ליומ עקינײצנא םאד ,טײקטאמ ןופ רעטנורא פאק

 ןעמויוז יד ןעילג חרזמ ןיא .ףײפ םעניד א טימ ןוא ךיוה טכראנש

 סעילאװכ עטבידעג ךיז ןעלקײק םורא רעדלעפ יד ףיוא ;םנקלאװ

 םענעפא ןא ןגעק ןראפעג טלאװ ןעמ:יװ לאמוצ ךיז טכוד׳ס ןוא ,לפענ

 ענעכארפשעגפא ןא טגנעה דמעה ןרעטניה הלגע־לעב םײב . . . מי

 ,הרימש א ראפ בר רעײראגליב רעד ןבעגעגטימ םיא טאה׳ם םאװ ,עבטמ

 ןײא ןײק ןיושראפ םעד טימ ןדעדוצםיורא טשינ גאזנא ןא טאה רע ןוא

 ןײז ןופ דענלאק דענעפאש דעד .מיא ףיוא ןקוק וצ טשינ ןוא טדאװ
 ןוא םעזעג ןפיוא זציז טשינ וליפא ליװ רע .ןביוהעגפיוא זיא לצלעפ

 ןכאמ טמענ לדרעפ םאד ןעװ זױלב .סופוצ טײצ עצנאג יד טכידק רע

 ךיז טםײר — ןעשזריה ןוא םיפ עטשרעטניה יד ףיוא ךיז ןלעטש ,קי׳טש

 טימ טעכאפ ןוא תומולח עזײב גאא םיוא טלטב ,ףיוא הלגע־לעב דעד
 .שטײב רעד

 ןײד טשינ . . . !אדײה — .רע טײדש — !יאדאינג ,איװ —

 . .. !קםע
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 סצפח קלאפ ׳ר ןיא ןסעזעג לבב ןופ דײ רעד זיא גאט ןצנאג א

 ןעגנאהעגבא ןעלקניװ יד ןיא טאה רע .תולוגם ןוטעג ןוא זיוה ןקידײל

 טיט ןעל&רומ ןײא ןיא ןטלאהעג ׳תועימק טימ ךעלעבראט ענעבײל עבײלק

 יװ ׳ןטײז עלא ןיא טקוקעגמוא ךיז רדסכ ןוא ,םישחל ןפיל עיולב יד

 .םיא ןופ םיוא ךיז טלאהאב םאװ ,םענעעזעגמוא ןא טכוזעג טלאװ רע

 טכיל א טימ ןעגנאגעגמוא זיא ׳םרעלעק יד ןיא טרעטשיגעג טאה דײ רעד

 עכיױו טירבעג ןוא סבעװניפש טנערבעג טאה ׳םעדיוב ןלעקנוט ןפיוא

 ־עג ,עטדנעלבראפ ,ןבאה םאװ ,ןעניפש עםיורג מפ רעכײב עטעקאב

 טקישעגםיורא טאה רע ... םידעפ ענעםירעגרעביא ףיוא ךיז טשטילג

 ,ןדבובעג ןעמ טאה ץאק יד .ץאק עצראװש א ןפאכ ןלאז ײז ,ןעגנױ ײװצ

 ,רעצלעה ריא ףיוא טגײלעגנא ,פאט־שעװ ןםיורג א ןיא טגײלעגגײרא יז

 ןעגנױ יד ןענעז ךאנרעד דלאב .ןדנוצעגרעטנוא ןוא טפאנ טימ ןםאגאב

 טאה םיורא לםעק ןופ .ךיז ןקוקמוא טראטעג טשינ וליפא ןוא ןפאלטנא

 רערעװש רעד .שטיװק רעכעלשטנעמ רעטקיטשראפ א טרעהרעד ךיז

 . . . טפול רעד ןיא ךיז ןביוהוצפיוא יװ ,ןוטעג ײרד א ךיז טאה פאט

 טאה׳ם ... תוללק ןוא םיורא ןטראד ןופ זיא ןצכערק שירעביױו א

 םײב ... פאצ א יװ ,ךיז ןטכאלפעג ,ךיור רעטעפ רעצראװש א טצעזעג

 ןײש א טצנאלגעגפא גיוא םענעפא םענײא םעד ןיא טאה לבב ןופ דײ

 ןוא ׳תחדק ןיא יװ ,ןפדאװעג םיא ךיז ןבאה סיפ ןוא טנעה .רעײפ ןופ

 ןײז ףיוא טראפשעגגא ךיז טאה רע .ליומ ןרעביא םיורא זיא םיוש א

 א — ץאק יד .ךיז ןגיובעגנײא ,ןלאפוצרעדינא טשיב ידכ ,ןקעטש

 לדיױו רעטעפרשראפ רעד .גנאל טלפאט ןראװעג זיא — עטליוקראפ

 ־אפ יד טימ ןעמאזוצ פאק םענײלק םעד ,ףיורא טראטשעג ףײטש טאה

 .. . גבורפש ןטצעל םוצ יװ ,אנד םוצ טקירדעגוצ יז טאה םיפ עטשרעד

 . .. גנוצ עטנערבראפ א ןעגנאהעגםיורא טאה ןײצ־םײר עגנאל יד ןשיװצ

 ןפאכ טנאקעג טשינ ,טכארפעג ,טינקעגרעדינא טאה חילצמ־רב־ץעױ

 העבשה יד טגאזעג ךיג־ךיג ןוא ,שינרעפמא םיורג א ךאנ יװ ,םעטא םעד

 :ןושלי־שימארא ףיוא

 . . . אתמכואד אניעב ארינ

 . . . אז^דוח תב אזימדוה קיפ
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 .דום א טאטש ןיא ןבײלב טלאזעג טאה ןעמוק םחילצמ־רב־ץעױ

 ־נופ .ץפח קלאפ ׳ר ׳תיבה־לעב ןטימ ןעמוונעגםיוא טאהעג רע טאה יוזא
 טאה׳מ .זיוה ןראפ ןעלמאז דיז ןעמונעג ןשטנעמ^ ןבאה ןגעװטםעד
 ןגארטעג טאה עטאט א .עטמײלעג ,םיעגושמ ׳םעקילאק ןריפ וצ טגנערבעג
 רעבײװ .ןגיוא עטײרדעגרעביא טימ לפונ־הלוח א גנױ א םעצײלפ יד ףיוא
 ־רב־ץעױ .ןשינעעזראפ םורא רעפרעד יד ןופ ךיז טימ טריפעג ןבאה
 טאה רע זא ׳טהנעטעג ׳ןײגעצ ךיז לאז׳מ םינונחת ןטעבעג טאה חילצמו
 טאה׳מ .רעםערג ץלא ןראװעג זיא ןומה רעד רעבא ׳טשינ חוכ ןײק
 ־צנעפ א טנעפעג טאה חילצמ־רב־ץעױ .ןגירשעג ,ןריט יד ןיא טפאלקעג

 :ךיז ןטעבעג ןוא פאק םעד טקעטשעגםיורא ׳ןראג ןפיוא רעט

 ... !ורוצ ךימ טזאל ... 1 תונמחר טאה ׳ןדײ —

 ־ץעױ .טכאנראפ זיב עקנארק ןעמונעגנא ןגעװטםעדנופ טאה רע
 רעד ןעמוקעג זיא אד רעבא ׳ןראפקעװא טלאװעג ןיוש טאה חילצמ־רב
 ןיהואוז ׳בוטש־ןיד־תיב ןיא .םיא טפור בר רעד זא ׳תוחילש א טימ שמש

 רעד .טכאמחאפ ןעװעג ןיוש ןדאל יד ןענעז ׳קעװא זיא לבב ןופ דײ רעד
 ׳בר רעשינדפק רעטלא רעד .טקורעגםיורא קראטש־וצ ןעװעג זיא פמאל
 ענײז ןוא רעבאמ־ףושיכ םעד ןופ טרעהעג ןראי טניז טאהעג טאה םאװ
 קידאפם ןטימ ׳קילזוט ןטײרב ׳ןגנאל ןײז ןיא ןענאטשעג זיא ׳םישעמ
 רעבארג א טימ ןעװעג טלקיװעגמורא ןענעז ענײז ןדנעל יד .פאק ןפיוא
 רע .הרימש א ףיוא יװ ׳ןפא ןענאטשעג זיא קנאש־םירפס יד ׳לטראג
 ןטםאמעגפא םיא ׳לבב ןופ דײ םעד ףיוא ןוטעג קוק א תופיקת טימ טאה

 :טגערפעג ׳םיפ יד זיב פאק ןופ׳ לוטיב טימ

 . . . ? חילצמ־רב־ץעױ רעד םאד טנעז ריא —

 ... בר ׳ךיא —

 רעד טאה — !טשיג חילצמ ןײק דאג־ראג ךעבענ טנעז ריא ׳דײ —
 . . . טםאלש טלעװ יד זא ׳טשינ טנײמ — .ןוטעג ײרשעג א טעמכ בר

 ... . !ינועדיו בוא לעב א . .. םיתמה לא שרוד א טגעז ריא

 . .. !בר ׳ןײנ —

 ןוטעג עפוט א ןוא ןגירשעג בר רעד טאה — !טשינ טגקײל —
 טשינ ךײא טעװ׳מ . . . !םיפשכ ןיא קםוע טנעז דיא — .םופ ןטימ

 . . .■!ןגײװש

 ♦ # סײװ׳ב —
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 ןפורעג בר רעד טאה — !ןבאה הטרח טעװ ריא ׳דײ ,טקנעדעג —

 — .פאק ןרעביא ןעגנאלרעד וצ םיא יװ ׳עקלול יד ןוטעג פאכ א ןוא

 ןוא םיתיחשמ יד ןשיװצ ןרעגלאװמורא ךײא ריא טעװ ןראי רעטרעדנוה

 .. . !ארממי ןקז ריא . . . !ןזאלנײרא טשינ םונהיג ןיא ךײא טע׳מ

 ,ןרעפטנע םעפע טלאװעג ׳ןוטעג רעטיצ א טאה לבב ןופ דײ רעד

 טלאװעג טאה חילצמ־רב־ץעױ .ליומ עקינײצנא םאד טמירקראפ םואימ

 טנאה יד ןוטעג קעטשראפ א ׳תורבע החוד זיא שפנ־חוקיפ זא ,ןגאז

 עשיזנכשא ןוא םמכח עשידרפם ןופ ןגיל טאהעג טאה רע ואװ ,םיזוב ןיא

 טעװעטארעגפא שממ טאה רע זא ,וױרב עטלעגראפ רעקילדנעצ םינבר

 םײב .ן־^װעג ןעמונעגפא יװ םיא ןענעז רעגניפ יד רעבא,— ,תושפנ

 רע .קידעבעל יװ ןוטעג ףראװ א ךיז דראב עשידמול עגנאל יד טאה בר

 :טעװעדלאװגעג ןוא ןפאלעגנגעקטנא םיא ,ןטםיופ יד טלײבעגפיונוצ טאה

 . . . !אמוטמ אמט . .. !עשר ,בוטש ןײמ ןופ םיורא —

 ןוא דײר ךיז םורא טרעהעג ,םיפ עדמערפ טימ םיורא זיא ץעױ

 הלגע־לעב רעד רעבא ,ןראפקעװא טלאװעג ךײלג טאה רע .רעטכעלעג

 ןפעלש טשינ ןפוא םושב טעװ רע זא ,טראפשעגנײא ךיז טאה

 ןקיטכענ ןבילבעג זיא לבב ןופ דײ רעד ןוא ,טכאנײב ןײלא םיא טימ ךיז

 ־עג טאה׳מ .גאט ןצגאג א ןעװעג זיא רע ואװ ,זיוה ןקידײל םעד ןיא

 ןפיוא טפירטעגנא םע ןוא טכיל א ןדנוצעגנא ,טנאװעגטעב רעהא טגנערב

 פאט א ןגארטעגפיורא םיא ןבאה ןדײ־אשידק־הרבח ײװצ .רעטצנעפ

 ןופ ןעמונעגםיורא טאה חילצמ־רב־ץעױ .לםיש א ןוא רעםאװ םײה

 ,ןםע טװאורפעג ,טקארבעגנײא ,טיורב ךעלצענעפ ענעקורט עבראט רעד

 ןעװעג זיא ןבראש רעד .ןעגנילשפארא טנאקעג טשינ טאה׳ר רעבא

 ,טכאמראפ ןעװעג זיא רעטצבעפ םאד שטאכ .דמאז טימ׳ טליפעגנא יװ

 ןופ למעלפ םאד .טניװ א ןעגגאגעג בוטש רעקידײל רעד רעביא זיא

 ןעלקניװ יד ןבאה ןופרעד ןוא ,טרעכיורעג ,ןפראװעג ךיז טאה טכיל

 ןרעביא .ןעגנאלש עקידנטאש ןפאלעג ײז רעביא ןענעז׳ם ןוא טרעטיצעג
 .ץכעליופ ןוא רעלעק טימ טקעמשעג טאה׳ם ,םירעװ ןכארקעג ןענעז ליד

 .רעגעלעג ןפיוא םישובלמ׳ יד ןיא טגײלעגקעװא ךיז טאה חילצמ־רב־ץעױ

 .םעיװ ענעפא טימ טלמירדעג רע טאה טונימ עכעלטע עטשרע יד

 עצראװש םאד ,דאדגאב ןיא זיא רע זא ,טכודעגםיוא םיא ךיז טאה׳ם

 ןוא ךיש יד םיוא םיא טוט ,םיא •^פ טינק בײװ עשינמית עטנחאב
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 .טפאכעגפיוא ךיז ןוא ןוטעג רעטיצ א רע טאה דלאב .םיפ ענײז טשאװ

 יװ טנעװ יד ךיז ןבאה תוכשח ןיא .ןשאלראפ ןעװעג זיא טכיל סאד

 ףיש א יװ ׳טלקאװעג ךיז טאה זיוה עצנאג םאד ןוא ,טקורעגרעדנאנאפ

 עקידרעב עצראװש א טקוקעגנײרא טאה ןביוש יד ךרוד .רעסאװ ןפיוא

 זענעז םיבלכ עקיסיפגנאל .קםיפ םענעפא ןא טימי ןוא רענרעה טימ הרוצ

 עקיציפש יד טימ ןרעדנא םעד רענייא טרירעגנא ,ליד ןרעביא ןפאלעג

 ץלא .גײטש א ןיא ףלעװ יװ ,םורא־ןוא־םורא טײרדעג ךיז ,םעדראמ

 ־ץעױ .ןטלאפש ךיז לאז רעיומ יד יװ ,טקאנקעג ,טעפירקםעג טאה םורא

 עדײב ןיא ןטלאהנא טװאורפעג ךיז ,טצעזעגפיוא ךיז טאה חילצמ־רב

 םאד טנפעעג טאה רע .טײקידײל ןיא טרעמאלקעג ךיז טאה רע ראנ ,ןטײז

 תומש עלא ןסעגראפ רע טאה לאמ ןטשרע םוצ רעבא ,שחל א ןגאז וצ ליומ

 טאח רע ןוא טלעטשעגפא םיא ךיז טאה ץראה םאד .תועבשה ןוא

 גאז א ןײלא ךיז וצ טאה רע .טלאק םיא ןרעװ סיפ יד יװ טליפרעד
 :ןוטעג

 .. . ףוס רעד —

 ,טלעטשעגפיוא ךיז תוחוכ עטצעל יד טימ ןגעװטםעדנופ טאה רע

 ־עגמורא טאה רע .רעדנילב א יװ טפאטעג ,ריט רעד וצ טזאלעג ךיז

 ןטימ ןםיוטשעגנא ךיז ,ראדיראק ןטײרדעג ןלאמש ןרעביא טעשזדנאלב

 םאד .ןלײב ףיוא םיא ןפיול סע יװ טריפשעג ',לדיטשײב ןיא ןרעטש

 ,טכאדעג ךיז טאה םיא ןוא ןראװעג זיול זיא זדלאה ןײז ףיוא עלעבראט

 םיורא זיא רע ןעװ .לרעפ יד םיוא ךיז ןטיש׳ם יװ טרעה רע זא

 ןםיר־דלאװג טימ ןוא םײװש ןטלאק טימ רענעסאגאב א — ןםיורדניא

 ןעגנאגעג זיא הנבל יד .ןפאלשעג טאטש יד ןיוש זיא — שובלמו ןיא

 ־אמט יװ ,עקידמשוגמ ,עגנאל — ,םנקלאװ יד ןופ טיוה רעד רעטנוא ךיג

 ־עג ןבאה טניה .דלומ ןיא יװ ,ןײש עקידנעלב א ןפראװעג ןוא — ,שיפ

 .םעלאפ יד ײב ןםירעג םיא ,ײרעליוה א טימי ןפאלעגכאנ ,םיא ףיוא טליב

 ־עטםארכעצ א טלײאעג ,ןבירטעגפא ייז םעטא ןא טאה חילצמ־רב־ץעױ

 םיא טלאװ׳מ יװ ,טירט ןוא תולוק ךיז רעטניה טרעהעג ,רעטײװ ץלא רעט

 םאג ןטײז עדײב ןופ רעזײה יד ןענעז טיוה רעלעה רעד ןופ .טגאיעגכאנ

 יד ײב ןוטעג פאכ א דײ םעד טאה טניװ רעטײרב א ;ןדנואװשראפ

 יװ ךעלמעלפ ןעגנאגעגפיויא ןענעז קילב ןראפ טײװ ץעגדע .סעלאפ

 א ןוא ןפײפ א ,ןליפש טקיטשראפ א טרעהעג ךיז טאה׳ס ,תולדבה
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 $ םעפע .ךיז טרעטנענרעד סאװ ״דנחמ רעצנאג א ןופ יװ ,למוט

 טצנאטעג טאה ׳ןצלאטש ףיוא יװ ,רעכיוה־הנושמ א ,ןיושראפ רעשטשוטמ

 ־ץעױ . . . !ןתח .. . !ןתח :ןגירשעג טאה׳מו ... ץכעלײװרעטניה

 םיא ליװ ארחא־ארטם יד זא ׳ןענאטשראפ לאמנײא טימ טאה חילצמ־רב

 רעקירעזײה א ׳ןבילבעג ןײטש זיא ,סטוג־טשינ א ראפ ןכאמ־הנותח

 :ןעײרש ןעמונעג

 ... !דלאװעג . . .!ןטש ערק ידש —

 ןעװעג םיא ןענעז ןעינק יד ראנ ,קירוצ ןפיול טלאװעג טאה ץעױ

 ־עצ רעד ןופ ןטימ עמאס ןיא ןעװעג רע זיא לאמא טימ — .טמױלעג

 ־עגמורא םיא ןבאה טנעה עקידתושממ־טשינ עגנאל .הרבח רעטעילוה

 ןופ יװ ,עכײװ ,ןעניושראפ עקיראה .ןטײז עלא ןופ ןסירעג ,טפאב

 ,החמש־לעב א םורא יװ ,םיא םורא טפוטשעג ךיז ןבאה ,םבעװניפש

 ךיז ןפראװעג ,דײרפ רעקיפעלק רענײרמוא ןא סעפע טימ טכאלעג

 ןדנוצעגנא ךיז ןבאה ןצאקרוטש ,טליפשעגפיוא טאה קיזומ .זדלאה ןפיוא

 חילצמ־רב־ץעױ .הפרש א תעשב יװ טיור ןראװעג זיא למיה רעד ןוא

 א ןכאמ טלאװעג ,ןםײרסיורא ךיז טװאורפעג לאמ ןטצעל םוצ טאה

 ־םיוא טאה ץעמע .טגיװעג ךיז טאה םיא רעטנוא דרע יד רעבא ,טירט

 א .לטיק א ןוטעגנא םיא טאה׳מ ,הפוח א םיא רעביא טײרפשעג

 טראפשעגוצ ,ןעמונעגמורא םיא טאה ,עטעקאנ א ןצנאגניא ,השא עםיורג

 טימ םיא ףיוא ךיז טגײלעגפיורא ,ןטסירב עטזיולבטנא עריא וצ םיא

 :ךיז ןטעבעג ןוא טײקרעװש רעצנאג ריא

 ףיוא . . . תא ירה גאז ... שײבמ טשינ ךימ ײז ,ץעױ —

 . .. !בוט־לזמ . .. קיבײא

 ־עצ ןופ גזארבעג א טרעהעג ןרעיוא עטביוטראפ טימ טאה ץעױ

 ־עשטיװק ןוא רעטכעלעג ,סיפ ןופ ײרעפוט א ,ײרעקיופ א ,זאלג ןמןרב

 ־עג ,סיוראפ טעספאהעג טאה שטעליוק ןםיורג א טימ עבאב א .ןעײר

 רעטנוא דרע יד טקורעגפא ךיז טאה לאמגײא טימ .םעקלאשזאק טכאמ

 םורק ,טפול רעד ןיא ןוטעג ביוה א ךיז טאה הנותח עצנאג יד ,םיפ יד

 ןפאלעגכאנ ןענעז ןטנוא .טעטש עגעטכיולאב רעביא ןגארט ךיז ןעמונעג

 ־עגכאנ ןעמאזוצ עלא ,רעדנואװ םעד ףיוא טלטײטעג ,ןשטנעמ םינומה

 .ןפאכנא טזאלעג טשינ ךיז טאה סאװ ,ט־^װ שילרעטםיוא ןא םעפע ןפור
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 ןגיוא יד טכאמעגוצ חילצמ־רב־ץעױ טאה ,ןלאפוצפארא טשינ ארומ׳ ןופ

 :ןוטעג טכארט א לאמ ןטצעל םוצ ןוא

 . . . רעקירעײז א ןיב׳כ —

 א ףיוא פארא םינפ ןטימ ןגיל ןענופעג םיא ןעמ טאה םגגראמוצ

 ןבארגעגנײא ןעװעג זיא פאק רעד .רעיומ רעד ןופ טיױו טשיג ץאלפ ןקידײל

 ןופ ןלןןמעגפ־ארא טלאװ רע יװ ,טײדפשעצ — סיפ־ןוא־טנעה ,דמאז ןיא
 ... דיוה רעסיורג א




